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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata da referenciação ocorrida pelas anáforas diretas e indire-

tas em produções textuais de alunos do Ensino Fundamental. Como elemento pri-

mordial de nossas investigações, ancoramo-nos na referenciação e estudos da aná-

fora no âmbito da Lingüística Textual como fazem Mondada e Dubois (2003); KOCH 

(2003) e Marcuschi (2005). De acordo com estudos já realizados e envolvidos com a 

temática, defendemos a noção de referenciação como sendo um processo de cons-

trução de sentidos que se realiza no discurso, isto é, em atividades interativas entre 

os sujeitos exigindo, portanto, uma ação colaborativa entre os interlocutores. Nesse 

aspecto, a interação precisa existir, visto que os referentes de um termo anafórico 

nem sempre se encontram na superfície textual; muitas vezes, são construídos a 

partir de uma representação ou modelo mental disponível na memória discursiva. 

Nessa perspectiva, procuramos analisar o processo de referenciação construído a 

partir de anáforas diretas e indiretas identificando as estratégias utilizadas em textos 

produzidos em situações de sala de aula. Dizemos que a anáfora direta, de modo 

geral, é definida pela relação de correferencialidade estabelecida entre o anafórico e 

seu antecedente, enquanto a anáfora indireta é vista como uma estratégia referenci-

al de associação, sem referente explícito, tendo que se  esforçar para estabelecer a 

continuidade referencial no texto e para isso utiliza-se da ativação (referenciação 

mental) de elementos novos e não de uma reativação de referentes já conhecidos, o 

que constitui um processo de referenciação implícita. Para alcançarmos nosso obje-

tivo, utilizamos como subsídio teórico, o processo de informação na memória cogni-

tiva, a referência e estudos da anáfora no âmbito da Lingüística Textual. O corpus 

deste trabalho constitui-se de sessenta textos escritos por alunos de 7ª série (atual 

8º ano), dentre os quais analisamos o processo de referenciação ocasionado pelas 

anáforas diretas e indiretas em doze desses textos. Considerando os dados analisa-

dos, dentre os tipos de anáforas estudados, constatamos que houve preponderância 

no uso das anáforas diretas, destacando-se entre elas a anáfora direta correferencial 

co-significativa, com maior manifestação no uso das retomadas diretas por pronomi-

nalização. 

 

Palavras-chave: Referenciação. Anáfora. Construção de sentido. 

 



ABSTRACT 

 

 

 This research treats of the referentiation happened by the direct and indirect 

anaphoras in students' the Fundamental Teaching textual productions. As primordial 

element of our investigations, we were founded in the reference and studies of the 

anaphora in the extent of the Textual Linguistics as they make Mondada and Dubois 

(2003); KOCH (2003) and Marcuschi (2005). in agreement with studies already 

accomplished and involved with the theme, we defended the referentiation notion as 

being a process of construction of senses that takes place in the speech, that is, in 

interactive activities among the demanding subjects, therefore, a collaborating action 

among the speakers. In that aspect, the interaction needs to exist, because the 

referring of a anaphoric term they are not always in the textual surface; a lot of times, 

they are made begining from a representation or available mental model in the 

discursive memory. In that perspective, we tried to analyze the referentiation process 

made begining from direct and indirect anaphoras identifying the strategies used in 

texts made in classroom situations. We Say that the direct anaphora, in general, it is 

defined by the relationship of established reference between the anaphoric term and 

his antecedent, while the indirect anaphora is seen as a strategy association 

referencial, without referring explicit, tends to make an effort to establish the 

continuity referencial in the text and for that it is used of the activation (mental 

reference) of new elements and not of a reactivation of referring already known, what 

constitutes a process of implicit referentiation. For us to reach our objective, we used 

as theoretical subsidy, the process of information in the cognitive memory, the 

reference and studies of the anaphora in the extent of the Textual Linguistics. The 

corpus of this work is constituted of sixty texts written by students of 7th grades 

(current 8th year), among which we analyzed the referentiation process caused by 

the direct and indirect anaphoras in twelve of those texts. Considering the analyzed 

data, among the types of anaphoras studied, we verified that there was 

preponderance in the use of the direct anaphoras, taking out from them the direct 

anaphora co-referencial co-significant, with larger manifestation in the use of the 

direct retakings for pronouns. 

 

Keywords: Referentiation. Anaphora. Construction of meanings. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

No processo de produção textual, a construção dos referentes se dá de modo 

partilhado entre os interlocutores que, pela interação lingüística, constroem os senti-

dos do texto de acordo com os conhecimentos prévios. Em vista disso, nossa pes-

quisa busca investigar o processo de referenciação por meio das anáforas direta e 

indireta nas produções escritas de alunos de 7ª série (atualmente denominada 8º 

ano) do Ensino Fundamental II. 

No que diz respeito ao texto, compreendemos que esse se assemelha ao tra-

balho do artesão, que, na arte de tecer, cruza e entrelaça os fios na fabricação do 

tecido. Da mesma forma, no processo de produção textual, num esforço para esta-

belecer e construir um sentido para o texto, o escritor seleciona palavras e recorre a 

determinadas estratégias, incluindo as anáforas diretas e indiretas – nosso objeto de 

estudo. Nesse tear, não são mais os fios que se cruzam e se entrelaçam, mas, sim, 

uma rede de itens lingüísticos situada num sistema sócio-interativo que permite 

construir os sentidos no imaginário do leitor. 

Assim, deixamos de lado a idéia de que, para cada coisa, existe uma palavra 

correspondente num mundo etiquetado (MONDADA; DUBOIS, 2003), e concebemos 

um mundo construído e representado pelos sujeitos do ato enunciativo, em que as 

referências anafóricas – aqui também tomadas como práticas discursivas (CAVAL-

CANTE, 2000; KOCH, 2003; 2005; MARCUSCHI, 2005; MONDADA; DUBOIS, 2003; 

entre outros.) – ocorrem para estruturar e construir o sentido do texto. Para tanto, 

ancoramo-nos na concepção de referenciação como sendo a construção de objetos 

cognitivos e discursivos em atividades interativas entre sujeitos (MONDADA; DU-

BOIS, 2003). Por conseguinte, mostramos o referente como sendo a representação 

dos objetos produzida pelo sujeito durante a prática sócio-discursiva, admitindo a-

quele como uma realidade fabricada (BLIKSTEIN, 2003). 

Contudo, observamos que esses sentidos não dependem apenas da seleção 

de palavras nem só de estratégias utilizadas na construção textual, mas, sobretudo, 

das relações estabelecidas entre o que foi dito, as experiências de leitura, as situa-

ções percebidas no texto e os conhecimentos daquele que lê e que escreve (KOCH, 

2003). Em termos de organização textual, diversos conhecimentos podem ser mobi-



lizados por meio do uso situado1 de determinadas expressões lingüísticas escolhi-

das pelo escritor, tendo em vista a produção de certos sentidos, a partir das estraté-

gias textuais utilizadas. 

Entre as diversas estratégias possíveis, detemo-nos na referenciação anafóri-

ca, em que a reativação de referente ocorre por meio de inferências promovidas por 

expressões referenciais ou pistas contextuais presentes no próprio texto (KOCH, 

2002). Embora haja uma variedade de recursos que estabelecem a relação anafóri-

ca, nesta pesquisa o nosso objeto de estudo é constituído pelas anáforas direta e 

indireta. 

Dessa maneira, definimos nosso objetivo geral, o de investigar a ocorrência 

das estratégias de referenciação anafórica direta e indireta em produções textuais 

escritas dos alunos. Esse objetivo leva-nos a descrever algumas estratégias de refe-

renciação anafórica existentes no texto. 

Com o olhar voltado para a construção de sentido do texto, com base nessas 

estratégias lingüísticas, almejamos contribuir com outros pesquisadores que se inte-

ressam pelo estudo da referenciação anafórica, bem como contribuir com o desen-

volvimento dos conhecimentos no campo dos estudos da linguagem. Essa temática 

apresenta um vasto interesse de estudiosos da Lingüística Aplicada, assumindo im-

portância e relevância na agenda científica atual. Na área, encontramos trabalhos 

relacionados a esse objeto. Neles, a língua é analisada em meio às práticas sociais 

e enunciativas, em que o referente é também um objeto do discurso e um instrumen-

to pelo qual o sujeito constrói esse mundo discursivo. 

No que diz respeito ao processamento textual, a elaboração do texto e os 

sentidos construídos decorrem de ativação e articulação de conhecimentos presen-

tes ou não na materialidade do texto. Nossa pesquisa apóia-se em conceitos teóri-

cos sob o ponto de vista de autores situados entre os estudos lingüísticos que abor-

dam os fenômenos referenciais enquanto práticas discursivas resultantes da articu-

lação entre a linguagem e a realidade. Entre esses autores, estão Mondada e Du-

bois (2003), Koch (2005), Marcuschi (2005), Cavalcante (2000), dentre outros. 

Quanto à organização da dissertação, buscamos estruturá-la da seguinte for-

ma: apresentamos o objeto de estudo, justificamos a validade e a relevância do tra-

balho e ressaltamos para o leitor o subsídio teórico que nortearam este estudo; ca-

                                                 
1 Situado por não se dar de forma isolada. 



racterizamos a pesquisa, explicitando o contexto em que foi realizada, descrevendo 

a escola e os informantes, apontando a metodologia utilizada, os instrumentos de 

coleta de dados e a seleção do corpus; no referencial teórico, discorremos a respeito 

de alguns processos de construção dos sentidos concebidos discursivamente, na 

área de referenciação, a partir de diversas formas de conhecimento definidas pelo 

conjunto de processos cognitivos (memórias, percepção, pensamento, compreen-

são, etc.) e, em seguida, fazemos uma rápida abordagem dos dêiticos, enfocando o 

conceito e tipos de dêixis. Dando prosseguimento, fundamentamos o estudo da refe-

renciação anafórica direta e indireta, que é representada como entidade construída 

no discurso e pelo discurso, de acordo com os pressupostos compartilhados pelos 

interlocutores, sob a influência de outros fatores contextuais; na análise dos dados, 

centramos o nosso foco na ocorrência das anáforas diretas e indiretas baseadas em 

estratégias semânticas e cognitivas; por fim, nas considerações finais, apresentamos 

as conclusões a que chegamos por meio desta pesquisa, procurando responder às 

questões de pesquisa. 



1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTEXTO DA PESQUISA 
 

 

 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos empregados na con-

dução da pesquisa. São descritos: a caracterização da pesquisa e do objeto de es-

tudo; a definição do problema, os informantes da pesquisa; coleta e seleção da a-

mostragem; natureza do corpus e os procedimentos de análise.  

 

 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Sendo a realidade social qualitativa2, compreendemos que a linguagem, vista 

como uma prática social3, deve ser considerada fonte primordial de análise qualitati-

va, uma vez que é possível identificar fenômenos específicos passíveis desse tipo 

de análise. 

Uma pesquisa no campo dos estudos lingüísticos tende a contemplar “[…] o 

nível dos significados, motivos, aspirações, atitudes, crenças e valores, que se ex-

pressa pela linguagem comum e na vida cotidiana – o objeto da abordagem qualita-

tiva” (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 245). Em nossa pesquisa, buscamos descrever, 

analisar, compreender e explicar os fenômenos referenciais enquanto práticas dis-

cursivas resultantes da articulação entre a linguagem e a realidade, qualificando 

nosso objeto de estudo – as estratégias de referenciação anafórica direta e indireta 

presentes nos textos que compõem o nosso corpus – como sendo um fenômeno 

específico e delimitável. 

Levando em consideração (MINAYO; SANCHES, op.cit., p. 245) “a aborda-

gem qualitativa só pode ser empregada para a compreensão de fenômenos especí-

ficos e delimitáveis mais pelo seu grau de complexidade interna do que pela sua ex-

pressão quantitativa”, tratamos nosso estudo como sendo de caráter qualitativo. 

                                                 
2 Cf. Granger (1982) apud Minayo e Sanches (op. cit.). 
3 Registramos a linguagem como prática social porque acreditamos que seu uso acontece no cotidia-
no, seja na sua modalidade oral ou escrita; seja em contextos formais ou informais. 



A pesquisa também se caracteriza como documental, que, de acordo com 

Gonsalves (2003, p. 32), “recorre a materiais que ainda não receberam tratamento 

analítico”. Nesta investigação, voltamo-nos para material desse tipo, na tentativa de 

imprimir uma análise sistemática a textos produzidos por alunos, em contexto de 

sala de aula. 

Os textos são aqui concebidos como fontes primárias (GONSALVES, 2003), 

pois, além de ainda não terem recebido um tratamento analítico, há uma proximida-

de entre nós (pesquisadora), a produção textual coletada (corpus) e os seus autores 

(os alunos da série citada); uma vez que, segundo Gonsalves (op. cit., p. 33), “[…] a 

proximidade da fonte com o acontecimento, a relação mais próxima entre as pesso-

as e o registro” também caracteriza esse tipo de fonte. 

Essa relação estreita pode ser justificada por dois fatos: primeiro pelo fato de 

que, durante a coleta de dados, sucederam-se encontros mais diretos entre os en-

volvidos na pesquisa; segundo, que pode ser tomado como causa para o primeiro, 

compreende a nossa presença no espaço onde coletamos o nosso corpus, porque 

integrávamos o corpo docente do estabelecimento de ensino onde estudavam aque-

les alunos, a quem lecionávamos a disciplina de Língua Portuguesa. 

 

 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

No processo de produção textual, a construção de sentido é essencial na in-

terpretação e compreensão das situações enunciativas, posto que decorre destas. 

Partindo desse princípio, percebemos que ao processar informações que estão im-

plícitas ou explícitas no texto, ou até mesmo inferíveis pelas pistas de contextualiza-

ção (KOCH, 2003) deixadas pelo locutor, é preciso que o interlocutor interaja, seja 

por conhecimento lingüístico, por conhecimento interpessoal ou ainda em relação a 

aspectos que dizem respeito ao texto, como a intenção do escritor e a organização 

referencial. Percebemos, ainda, que o procedimento de referenciação anafórica, em 

conjunto com outros procedimentos, é, também, responsável pela construção do 

sentido. 



No que diz respeito à construção de sentido de texto, Koch (2003) fala da 

mobilização de conhecimentos e estratégias que o indivíduo usa para escrever e 

interpretar o texto em seus sentidos. Dessa forma, por organizar estrategicamente o 

texto, o indivíduo é considerado como um estrategista, pois seleciona e organiza 

suas palavras no texto. 

Face a essas constatações, acreditamos ser conveniente explorar as seguin-

tes questões acerca das estratégias de referenciação anafórica usadas nos textos 

analisados em nossa pesquisa: 

• Na construção de sentidos do texto escrito, como as estratégias anafóricas 

se manifestam para introduzir ou retomar um referente? 
 

• Considerando que há elementos referenciais explícitos e não-explícitos ou 

inferíveis no texto, que estratégias de referenciação ativam e/ou reativam 

esses elementos? 

Diante do exposto, questionamos alguns dos recursos utilizados pelos sujei-

tos na busca de desenvolverem estratégias para o processamento eficaz da cons-

trução de sentidos do texto.  

 Sob esse prisma, acreditamos que os aspectos que, aqui, serão abordados – 

a análise mais detida das condições em que se processam a construção dos senti-

dos nas produções textuais escritas – poderão servir de subsídios para a reflexão de 

outros pesquisadores. Ao mesmo tempo, lembramos que o presente trabalho não 

tem pretensões generalizadoras. 

 

 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

  

 

 No processo de produção textual, há uma preocupação constante quanto à 

realização escrita, compreensão e interpretação do texto. Ao escrever, o escritor 

manifesta ao interlocutor as suas intenções crenças e experiência utilizando-se de 

estratégias de referenciação que possibilitem, por meio de atividade interativa, a 

construção de sentido. 



 Em decorrência desses fatores, nesta pesquisa, buscamos identificar situa-

ções em que foram empregadas essas estratégias a partir das pistas lingüísticas 

deixadas ao longo do texto. 

 Sob essa perspectiva, recorremos ao estudo das anáforas e construímos o 

nosso objeto de estudo nas anáforas diretas e indiretas presentes nas produções 

textuais escritas por alunos de 7ª série (atual 8º ano). 

 

 

 

1.4 INFORMANTES DA PESQUISA 

 

 

Os informantes da pesquisa são alunos da 7ª série do Ensino Fundamental, 

atualmente com a nomenclatura 8º ano, na faixa etária entre doze e treze anos, de 

um estabelecimento da rede particular de ensino da cidade de Natal (RN). A série 

escolhida conta com quatro turmas A, B, C e D, compostas por quarenta e um, qua-

renta e dois, quarenta e quarenta e dois alunos, respectivamente, num total de cento 

e sessenta e cinco; desses, oitenta e quatro do sexo feminino e oitenta e um do sexo 

masculino. 

Como já lecionávamos nessas turmas, apenas adaptamos o planejamento às 

necessidades previstas pela etapa da pesquisa, a coleta de dados. Ao que fora su-

gerido pelo livro didático, acrescentamos outras atividades, que se tornaram instru-

mentos para a coleta dos textos que, após seleção, compõem o nosso corpus. 

 

 

 

1.5 COLETA E SELEÇÃO DA AMOSTRAGEM 

 

 

A coleta dos dados ocorreu em sala de aula, no decorrer de sete horas-aula 

com uma aula semanal para tal finalidade. Para a realização da coleta dos dados, 

selecionamos, dentre as propostas de atividades previstas no planejamento de au-

las, aquelas que melhor atendiam as nossas pretensões e optamos por trabalhar a 

produção textual que compõe o corpus desta pesquisa, a fim de que aproximásse-



mos a situação de pesquisa às condições de sala de aula. Para execução desta ta-

refa, foram aplicados, como previsto no processo pedagógico, os procedimentos mo-

tivadores para a posterior produção, a saber: a) atividade do livro didático com inves-

tigação bibliográfica acerca do gênero diário e produção de texto (continuação de 

uma atividade diarística); b) aula expositivo-explicativa com projeção de slides, cujo 

motivo era estudar a estrutura do gênero em foco; c) aula introdutória com entrega e 

explicação do roteiro de atividades; e d) aulas práticas (oficina de produção textual) 

– no total de quatro – para a realização de tarefas, que resultou na produção dos 

seus textos. Essa produção textual, após seleção, constitui o nosso corpus de análi-

se. 

Para melhor esclarecimento quanto ao procedimento didático-pedagógico, e-

lucidamos a seguir o processo de atividades realizado nas aulas. Inicialmente, traba-

lhamos em sala as atividades do livro didático. Em seguida, realizamos aulas cujo 

elemento norteador foi a história da vida de Anne Frank e algumas páginas escritas 

do livro O diário de Anne Frank4, uma vez que o livro didático apresentava atividade 

em que o modelo de página apresentado era também de uma garota, Zlata, que, 

assim como Anne Frank, relatou dias tortuosos que viveu durante a guerra. Essa 

intertextualidade também levou alguns alunos a lerem os livros O diário de Anne 

Frank (FRANK, 1997) e O diário de Zlata (FIFILIPOVIC, 1994). Esse último foi ado-

tado para leituras complementares. 

Depois de fazer tudo que era proposto pelo livro didático, acrescentando ou-

tros elementos (como o trabalho com O diário de Anne Frank), apresentamos a pro-

posta de produção textual de quatro páginas de diário, mostrando dias e situações 

diferentes vividos pelos dois adolescentes, com base no enredo de uma narrativa 

ficcional, denominado texto-base (Figura 1).  

                                                 
4 A escolha por esse relato e livro, especificamente, deu-se porque esse era o gênero apresentado no 
livro didático com proposta para a criação de páginas de diário. 



O pai de Paola era gerente financeiro de uma empresa 
multinacional de peças automobilísticas na Itália. Afamado por 
sua excelente competência administrativa e por falar muito bem 
português, pois sua esposa era brasileira, foi selecionado para 
gerenciar uma filial no Brasil. Esta não estava correspondendo 
aos anseios econômicos da matriz. Naquele momento, aquela  
transferência foi o pior acontecimento para Paola e seu irmão
Liuzzi. Paola, com 14 anos, vivia seus melhores dias de 
adolescente junto a seus amigos, Sofia, Alicia e Maldinni, o 
deus grego que acabava de surgir em seu caminho. Liuzzi, 13 
anos, buscando preencher o vazio que sentia pela ausência dos 
pais e pelo isolamento causado pela falta de diálogo em casa, 
encontrava no esporte e nos amigos Baresi, Valentino e
Giancarlo, o suporte afetivo de que tanto precisava, e naqueles 
dias, vivia um momento de glória pelo seu bom desempenho no 
voleibol, passando a ser titular e capitão do time. Para esses 
adolescentes, deixar seu país, seus amigos e suas conquistas, 
e aventurar-se nessa nova vida era um grande e temível 
desafio. Suas vidas passariam por adaptações e modificações, 
como também muitos conflitos e revoltas. Contudo, 
inimagináveis surpresas iriam acontecer, afinal, começariam no 
Brasil um novo convívio, uma nova vida.

 
Figura 1 – Texto-base apresentado aos alunos para produção das páginas de diário 
Fonte: Enredo elaborado com fins didáticos pela autora 

Tomamos como ponto de partida para a produção das páginas de diário o tex-

to-base, cuja proposta apresenta o drama de dois adolescentes que, com a transfe-

rência de seu pai, enfrentariam grandes mudanças: novas amizades, domínio do 

medo e da insegurança no novo país onde iriam morar. Para essa produção, foi su-

gerido aos alunos que produzissem páginas de um diário, cujo(a) narrador(a) fosse 

“Paola” ou “Liuzzi”, personagens da ficção narrativa. Nelas, o(a) narrador(a) relataria 

seus sentimentos, suas ações, emoções, seus pensamentos e planos para a nova 

vida. 

Depois da leitura do texto-base e das orientações encaminhadas, apresenta-

mos as situações para a elaboração de textos, descritas nas propostas dos passos 

metodológicos de produção textual, que foram realizadas em todas as turmas da 7ª 

série. O Quadro 1 apresenta os dias da realização da atividade e a página aplicada 

em cada turma. 

 



Turmas 
Aulas 

7ª A 7ª B 7ªC 7ªD 

Página 1 03/10/2005 03/10/2005 06/10/2005 06/10/2005 

Página 2 17/10/2005 17/10/2005 20/10/2005 20/10/2005 

Página 3 31/10/2005 31/10/2005 27/10/2005 25/10/2005 

Página 4 07/11/2005 07/11/2005 10/11/2005 10/11/2005 

Quadro 1 – Cronograma da aplicação das atividades 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 

Na primeira semana de outubro, realizamos a produção textual com base na 

primeira proposta que apresenta o seguinte comando: 

 

Na terceira semana do mesmo mês, realizamos uma nova produção cujo co-

mando se apresenta da seguinte forma: 

 

Na semana seguinte, última semana de outubro, desenvolvemos a seguinte 

tarefa de produção textual: 

 

Por fim, na segunda semana de novembro, desenvolvemos a última atividade, 

que apresentava o comando que segue: 

 

Contemplando todas as turmas, coletamos seiscentos e trinta (630) textos a 

partir das propostas apresentadas. Contudo, lembramos que a quantidade de textos 

Página 1 – Nesta página, o(a) adolescente relata como se sentiu ao receber a 
notícia da nova morada. 

Página 2 – Aqui, o(a) adolescente conta como foi difícil despedir-se de seus 
amigos e deixa claro que aquela mudança inesperada alterara seus pla-
nos/projetos. 

Página 3 – Nesta página, o(a) adolescente conta como foram as suas primei-
ras semanas no Brasil, numa cidade no interior de São Paulo, as pessoas, as 
paisagens, o país. 

Página 4 – Nesta página, o(a) adolescente relata como foram seus primeiros 
dias na escola. Os novos colegas, os professores, as aulas, as experiências. 



coletados não confere com o total de alunos supracitado, dado à ausência de alguns 

deles nos dias de aplicação das tarefas e coleta da produção. 

Depois da coleta de todos os textos, escolhemos uma das propostas sugeri-

das (a produção de página de diário) para cada turma. Em seguida, para selecio-

narmos os textos para uma amostragem geral, estabelecemos alguns critérios, co-

mo: a) aspectos estéticos como legibilidade5, ausência de rasuras; b) bom nível de 

análise e informatividade sobre a proposta6; c) aspecto estrutural, concernente ao 

gênero textual abordado em sala de aula; d) organização de idéias e a relação dos 

personagens com o proposto. 

De acordo com essas informações, o Quadro 2 explicita a turma, a data da 

aplicação e coleta dos textos, a proposta de atividade sugerida em cada página do 

diário, a quantidade de material selecionado, dentre o coletado, e o código atribuído 

aos textos. 

Série Turma Data Atividade Quantidade Código 

A 03/10/2005 Página 1 15 textos P1T1 a P1T157 

B 17/10/2005 Página 2 15 textos P2T1 a P2T15 

C 27/10/2005 Página 3 15 textos P3T1 a P3T15 
7ª 

D 10/11/2005 Página 4 15 textos P4T1 a P4T15 

Quadro 2 – Dados sobre aplicação de material e código atribuído 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 

Portanto, dentre os textos produzidos, selecionamos e codificamos sessenta 

textos (quinze por turma), para corresponder a uma amostragem geral de nossa 

pesquisa. 

 

 

 

                                                 
5 A respeito da legibilidade, consideramos dois aspectos: o traçado da letra e a nitidez da escrita, 
quanto ao instrumento utilizado, lápis ou caneta. 
6 A esse critério, atribuímos bom nível de análise e informatividade sobre a proposta ao texto em que 
o autor toma como base as idéias sugeridas e também acrescenta dados novos. 
7 P representa página; T, texto, como usado nos códigos dos textos coletados, que aparecem em 
seguida e no decorrer da nossa análise. Exemplo: P1T15 refere-se à primeira página da atividade 
aplicada em sala e ao qüinquagésimo texto codificado entre os selecionados para compor o corpus. 
Detalhamos essa codificação na subseção em que tratamos da natureza do corpus. 



1.6 NATUREZA DO CORPUS 

 

 

O corpus da pesquisa constitui-se de produções escritas de alunos, durante 

atividades pedagógicas praticadas em sala de aula, sobre as quais tecemos alguns 

comentários nas subseções anteriores. Das atividades realizadas, seiscentos e trinta 

textos foram recolhidos, dos quais selecionamos sessenta – conforme critérios apre-

sentados na subseção 1.5 –, sendo quinze por turma, para delimitação preliminar do 

nosso corpus. 

Depois da coleta dos seiscentos e trinta textos e da seleção dos sessenta, fi-

zemos uma primeira leitura de todo o material da amostragem. Apesar de não que-

rermos eliminar nenhum dos textos para a composição do nosso corpus, uma vez 

que todos passaram por uma seleção criteriosa (vide subseção supracitada) e con-

templavam nosso objeto de estudo, estávamos conscientes de que não poderíamos 

analisar todos os sessenta textos da amostragem. Assim, dentre os quinze textos 

escolhidos por turma, selecionamos apenas três deles para análise, totalizando doze 

textos para constituir nosso recorte (confira Quadro 3).  

Série Turma Textos 

A P1T1 P1T4 P1T13 

B P2T4 P2T8 P2T9 

C P3T3 P3T5 P3T6 
7ª 

D P4T3 P4T5 P4T13 

Quadro 3 – Apresentação dos textos selecionados para análise 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 

Como se verifica, os doze textos que compõem nosso recorte apresentam a 

numeração original, ou seja, não lhes foram atribuídos novos códigos; por este moti-

vo, não apresentam uma seqüência uniforme. 

 

 

 

 

 



1.7 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

 

Os procedimentos de análises utilizados neste trabalho observam os seguin-

tes critérios: primeiro, identificar a presença de algum elemento referencial no texto 

que possibilite a ocorrência anafórica; segundo, após esse reconhecimento, a classi-

ficação do tipo de anáfora utilizada em relação ao referente; e depois, o levantamen-

to dos recursos lingüísticos empregados pelos alunos para construir referência. 

Para atingirmos nossos objetivos e uma melhor condução nas análises, ela-

boramos a seguinte seqüência de trabalho: 

• leitura dos textos do corpus para a identificação das anáforas diretas e in-

diretas; 

• elaboração de um quadro sinóptico, para cada texto, no qual se identifica a 

ocorrência anafórica no texto, a estratégia de designação anafórica e sua 

relação referencial. 

• discussão acerca das relações referenciais encontradas no texto, no que 

diz respeito ao emprego dos recursos lingüísticos que foram mais ou me-

nos utilizados.  

Em nossas categorias de análise, dentre as anáforas estudadas, apresenta-

mos os seguintes tipos de designação anafórica que foram analisadas nas produ-

ções textuais: 

a) Para anáforas diretas: 

- Anáfora correferencial co-significativa; 

- Anáfora correferencial com recategorização; 

- Anáfora parcial co-significativa. 

b) Para anáforas indiretas: 

- Anáfora indireta com categorização de um novo referente; 

- Anáfora indireta com recategorização; 

- Anáfora encapsuladora; 

- Anáfora indireta baseada em papéis temáticos dos verbos; 

- Anáfora indireta baseada em relações semânticas inscritas nos sin-

tagmas nominais definidos; 

- Anáfora indireta baseada em esquemas cognitivos e modelos mentais; 



- Anáfora indireta baseada em inferências ancoradas no modelo de 

mundo textual; 

- Anáfora indireta baseada em elementos textuais ativados por nominali-

zações; 

- Anáfora indireta esquemática realizada por pronomes introdutores de 

referentes. 

Para a análise dos textos, fazemos uso de conceitos apresentados por Caval-

cante (2003), para as anáforas diretas e os três primeiros tipos de anáforas indiretas, 

e por Marcuschi (2005), para os seis últimos tipos de anáforas indiretas. 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

 

As pesquisas na área de referenciação têm buscado explicar as diversas for-

mas de conhecimento que se definem pelo conjunto de processos cognitivos (memó-

rias, percepção, pensamento, compreensão, etc.), considerando os diferentes pro-

cessos de construção dos sentidos. Firmados nessa concepção, entendemos que as 

estratégias da referenciação anafórica, analisando como se constroem e se moldam 

ao que está sendo elaborado pelos interlocutores, nas produções textuais, por meio 

de pressupostos, de inferência ou de uma situação discursiva referencial, constituem 

uma nova temática de pesquisa voltada para as práticas sócio-discursivas, nas quais 

expressões referenciais são construídas de acordo com os propósitos enunciativos 

dos interlocutores (KOCH, 2003). 

Apresentamos os aspectos epistemológicos de referência que orienta este 

trabalho. Inicialmente, fazemos algumas considerações acerca de texto, coerência e 

coesão, a fim de estabelecer um elo com o material escolhido para a análise. Em 

seguida, realizamos um estudo que envolve cognição e representação mental por 

estarem interligadas ao processo de elaboração de sentidos. Por fim, abordamos 

referência, referenciação, dêixis e anáforas direta e indireta – essas duas últimas 

tomados como pressupostos teóricos norteadores da nossa investigação. 

 

 

 

2.1 TEXTO 

 

 

Consideramos os estudos em torno do texto escrito como a forma de melhor 

conhecer um dos domínios da linguagem e compreender os fenômenos lingüísticos 

associados à produção de sentidos. Durante algum tempo, havia a idéia de que o 

texto era um produto acabado. Hoje, como resultado de momentos de estudo e dis-

cussões, reconhecemos que esse não é uma estrutura acabada, mas o resultado de 

práticas verbais entre indivíduos. O texto escrito constitui-se a partir da interação 

entre os interlocutores, entre os quais perpassam sentidos, relações, conhecimentos 



mobilizados e construtores de novos saberes. Nesse jogo de relações sócio-

comunicativas, contribuem para a elaboração dos sentidos alguns elementos do ato 

comunicativo, como: as intenções do produtor, o jogo de linguagens mentais de ca-

da um dos interlocutores, o conhecimento partilhado, entre outros (KOCH, 2002). 

O texto escrito, como elo de entendimentos entre os interlocutores, passa a 

assumir caráter interativo e dialogal, quando o escritor materializa os conhecimentos, 

planos e intenções, que antes era um projeto textual, e cria uma relação de sentidos 

através da qual se constrói o modelo mental. Para tanto, é necessário que o escritor 

tenha habilidade de organizar a superfície textual com expressões indiciais relevan-

tes e o leitor em reconstruir o caminho marcado pelas expressões deixadas no texto, 

ou seja, utilizar mecanismos e estratégias de construção de sentido. 

Sabemos que, dentro do processo de comunicação escrita, às vezes, infor-

mações que são tomadas como falhas que comprometem a interpretação do texto – 

podem ser compreendidas, na medida em que o interlocutor pratica determinadas 

ações que auxiliam na construção do sentido, como a associação entre elementos 

do texto e outros presentes ou inferenciais, ativando o conhecimento cognitivo e lin-

güístico. Isso se faz possível porque, segundo Koch e  Elias (2006),  é preciso levar 

em consideração o contexto em que foi produzido o texto. 

Nessa perspectiva, o texto é um espaço discursivo em que os sentidos são 

construídos a partir de uma cena enunciativa. Nesse contexto, social e culturalmente 

de forma ativa, os interlocutores acionam estratégias de textualização que conver-

gem para a (re)construção de sentidos. Em conceitos apresentados por Koch (2003), 

a autora faz reflexão acerca do assunto e observa que o sentido não está no texto, 

mas se constrói a partir dele, no curso de uma interação. Essa informação se mostra 

relevante para pensarmos as noções da coerência e da coesão, abordados na sub-

seção seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 COERÊNCIA E COESÃO 

 

 

As noções de coerência tratadas nesta subseção não são concebidas como 

interligadas, ou seja, uma sendo tomada por outra, como afirmam Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 98, grifos dos autores): “a coerência é, em lingüística textual, 

inseparável da noção de coesão, com a qual é freqüentemente confundida”. Apoia-

mo-nos em defensores de uma visão oposta, como Costa Val (1999), que mostra 

que uma pode ocorrer sem a outra, ou seja, pode-se escrever períodos coesos, sem 

coerência – o que não configura um texto –, ou, ao contrário, pode-se escrever perí-

odos com sentido lógico-semântico-cognitivo, sem o uso de elementos coesivos – 

nesse caso, temos um texto, já que a coerência é fator primordial para que se consi-

dere como tal uma organização lingüística. 

Nestes termos, acreditamos que a coerência é o resultado dos processos 

cognitivos operantes entre os interlocutores, numa situação interativa, de forma cog-

nitiva, situacional e sociocultural. Segundo Koch (2002, p. 52), a coerência “diz res-

peito ao modo como os elementos subjacentes à superfície textual vêm constituir, na 

mente dos interlocutores, uma configuração veiculadora de sentidos“. 

A coerência textual ocorre no momento do processamento de informações, 

quando o interlocutor tenta, de maneira eficiente, estabelecer possíveis ligações 

entre os fatos denotados. O sucesso dessa tentativa depende de vários fatores, 

como o conhecimento geral do assunto, o conhecimento de situações e saberes 

lexicais e enciclopédicos. Além disso, também devemos considerar os recursos coe-

sivos existentes na superfície textual, os quais criam conexidade e funcionam como 

pistas para orientar o interlocutor a construir os sentidos. 

Halliday e Hasan (1976) designam coesão como o conjunto dos meios 

lingüísticos que asseguram as ligações intra e interfrásticas, permitindo a um 

enunciado oral ou escrito aparecer como um texto. Para esses autores (1976, p. 8), 

“a coesão ocorre quando a interpretação de algum elemento no discurso é depen-

dente da interpretação de outro. Um pressupõe o outro, no sentido de que não pode 

ser efetivamente decodificado a não ser por recurso ao outro”. Nesse aspecto, a co-

esão contribui para estabelecer relações de sentido e, por isso, eles defendem que 

ela é imprescindível à textualidade. 



De modo geral, os marcadores de conectividade induzem a um efeito 

semântico, mas não é só por conectividade que um texto é dito coerente. Existe a 

anáfora que tanto é uma marca de conectividade e de coesão semântica inscrita na 

materialidade textual, como também uma instrução interpretativa de busca no 

co(n)texto.  

Dessa forma, notamos que não são somente os conectivos que marcam a 

seqüência coesiva, mas também a coerência estabelecida a partir das seqüências 

lingüísticas no texto que possibilitam ao interlocutor calcular o sentido do texto e es-

tabelecer a coerência. 

 

 

 

2.3 GÊNERO TEXTUAL 

 

 

Os gêneros textuais são fenômenos históricos que se atualizam a cada ins-

tante mediante as necessidades discursivas dos indivíduos vinculadas à vida cultural 

e social. Dessa forma, percebemos que ao se atualizarem, através das práticas só-

cio-discursivas, os gêneros emergem de um ou outro texto já dito elucidando que 

estes não são fenômenos engessados nem estanques, e sim uma realidade sócio-

cognitiva e cultural construída nas práticas discursivas, de forma coletiva e individu-

al. 

Esses fatos revelam que os gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se 

funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem (MARCUSCHI 2002). Contudo, 

ao fazer tal afirmação não se invalidam os aspectos formais dos gêneros textuais. 

Falar de gênero textual é também trazer à tona as discussões acerca de no-

ções de gênero e tipo textual. Marcuschi (2002) define a expressão tipo textual para 

designar uma espécie de construção teórica definida pela natureza lingüística de sua 

composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais relações lógicas). Em ge-

ral, os tipos textuais abrangem cerca de categorias conhecidas como: narração, ar-

gumentação, exposição, descrição, injunção. Usamos a expressão gênero textual 

como noção propositalmente vaga para referir textos materializados que encontra-

mos em nossa vida diária e que apresentam características sócio-comunicativas de-

finidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. 



Centrado no texto, quer em termos de leitura, quer em termos de produção os 

PCN, fundamentados em Bakhthin (1997), afirmam que “todo texto se organiza den-

tro de determinado gênero em função das intenções comunicativas, como partes das 

condições de produção dos discursos, as quais geram usos sociais que os determi-

nam”. A partir dessa organização, os textos são caracterizados por três elementos: 

conteúdo temático: o que é ou pode tornasse dizível por meio do gênero; construção 

composicional: estrutura particular dos textos pertencentes ao gênero; estilo: confi-

gurações específicas das unidades de linguagem derivadas, sobretudo, da posição 

enunciativa do locutor. Esses elementos fundem-se atendendo às necessidades es-

pecíficas e/ou finalidades de cada locutor de tal forma que determinam o gênero do 

texto. Visto assim, percebemos que a intencionalidade do locutor, o suporte ou o 

próprio ambiente em que os textos aparecem determinam o gênero presente. A no-

ção de gênero, então, refere-se a modelos de textos constituídos e partilhados soci-

almente que se amoldam às atividades discursivas existindo, assim, em número 

quase ilimitado. 

Partindo dos pressupostos acima, o estudo de gênero textual requer compe-

tência lingüística para interagir na prática social, ou seja, ter domínio na oralidade, 

leitura e escrita, quer em discursos formais ou informais, importando, a verdade, que 

consigam interagir de maneira adequada aos seus próprios objetivos, aos objetivos 

dos diferentes interlocutores, às características sociais dos envolvidos na interlocu-

ção, bem como à situação comunicativa. Nesse sentido, a competência lingüística 

abrange, entre outras, a competência textual, isto é, a capacidade de identificar a 

classe de textos as quais lemos/ouvimos ou o que se quer produzir em função das 

necessidades e atividades sócio-culturais. 

 

 

2.3.1 O gênero diário como instrumento de escrita em sala de aula 
 
 

Atendo-se ao momento presente, o diário pessoal registra no dia-a-dia fatos 

ou eventos vividos pelo autor-narrador, que impregnado de uma confiança profunda 

no destinatário, na sua simpatia, na sensibilidade e na boa vontade de sua compre-

ensão responsiva (BAKHTIN: 2003), desvela-se de suas intimidades. 



O gênero diário pessoal usado como forma de instrumento de escrita, além de 

exercer uma ação lingüística sobre a realidade, resulta também em dois efeitos dife-

rentes de aprendizagem: de um lado favorece no exercício a auto-reflexão  e o exa-

me de consciência por meio de relatos de diferentes  aspectos do dia-a-dia da vida 

do narrador-autor; por outro lado, desenvolvem a destreza do saber dizer/expressar, 

de forma escrita,  pensamentos e emoções do narrador-autor. 

Inserido num contexto de comunicação verbal espontânea, Bakhtin considera 

o diário como um gênero discursivo primário. Sendo diferente do que considera um 

diálogo real, ou seja, a alternância dos sujeitos falantes (locutores), na estrutura dia-

rística encontra-se um querer dizer do narrador-autor que por meio de enunciados 

completos, pressupõe-se um outro, que mesmo tendencioso à fusão entre destinatá-

rio e locutor (narrador-autor), presume-se a compreensão responsiva ativa  (BAKH-

TIN: 2003). 

Portanto, imaginar o gênero diário é desprender-se da idéia da prática diarís-

tica como sendo, exclusivamente, uma narrativa de cunho pessoal e intimista, e vê-

lo, também, como pratica social, com características próprias que o distingue de ou-

tros gêneros discursivos, cuja contribuição, em muito, tem servido para análise e 

reflexão no âmbito da cultura e da ciência.  

 

 

 

2.4  PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS E COGNIÇÃO 

 

 

A cognição é o processo que origina significados. Por meio dela, os indivíduos 

constroem idéias sobre como funciona o mundo. A mente humana é um processador 

de informações: recebe, armazena, recupera, transforma e transmite informações 

representadas por símbolos, obtendo significados manipulados mentalmente. 

 

 

 

 

2.4.1 Construção, armazenamento e ativação de conhecimento na memória 
 



 

A construção de uma representação mental realiza-se com base em informa-

ções visuais e lingüísticas. As informações são compreendidas, processadas, inter-

pretadas e, conseqüentemente, representadas na memória. Para Van Dijk (2004, p. 

15), “as pessoas que compreendem os acontecimentos reais ou eventos discursivos 

são capazes de construir uma representação mental significativa, somente se tive-

rem um conhecimento mais geral a respeito de tais acontecimentos”. De acordo com 

o trecho supracitado, as pessoas devem saber de alguma coisa a respeito de acon-

tecimentos e/ou fatos comuns ao que fora falado, porque a construção do conheci-

mento pode suceder através das experiências prévias dos interlocutores, sobre a-

contecimentos semelhantes, a partir de outras formações cognitivas, tais como: 

crenças, opiniões, atitudes em relação a tais acontecimentos, tarefas específicas no 

processamento e interpretação de informações exteriores, entre outros. Além dessas 

construções, também a ativação e uso de informações internas e cognitivas. 

A construção do pensamento também decorre de informações relacionadas 

ao contexto. Compreendê-lo implica usar e construir informações a respeito das re-

lações entre os acontecimentos e as situações em que eles ocorrem. Com isso, po-

demos concluir que um dos princípios básicos da ciência cognitiva é que o homem 

representa mentalmente o mundo que o cerca de maneira específica. Nessas estru-

turas da mente, desenrolam-se os processos de tratamento chamados domínios 

cognitivos, que possibilitam atividades cognitivas bastante complexas. Esses domí-

nios podem ser entendidos por áreas da nossa memória nas quais são armazena-

das, de forma esquemática, as nossas experiências e os nossos conhecimentos. 

Notadamente, as informações podem ser processadas de diversas e possí-

veis ordens. Estudos na área de referenciação vêm tentando compreender o proces-

samento cognitivo, como os conhecimentos de mundo são ativados para a constru-

ção do sentido e como a memória pode influenciar nesse processo que se apresenta 

sob a forma de representação e tratamento ou formas de processamento da infor-

mação. Para Koch (2003, p. 37, grifos da autora), a memória atua em três etapas: 

1. estocagem – em que as informações perceptivas são transforma-
das em representações mentais, associadas a outras; 
2. retenção – em que se dá o armazenamento das representações; 
3. reativação – em que se opera, entre outras coisas, o conhecimen-
to, a reprodução, o processamento textual. 



No funcionamento da memória, as informações, em um primeiro momento, 

são estocadas, sem passarem por qualquer análise, no registro sensorial. Parte de-

las seria codificada na Memória de Curto Termo (MCT) para, depois de submetidas 

a um tratamento, serem transmitidas a Memória de Longo Termo (MLT), em que os 

conhecimentos são representados de forma permanente (KOCH, 2003). Assim, para 

desenvolver estratégias que favoreçam à compreensão e à construção de sentido no 

texto, o processamento textual envolve tanto a ativação de conhecimentos armaze-

nados na memória como o conjunto de processos cognitivos realizados pelos com-

ponentes da memória. 

Ilari (2005) alerta para o fato de que a imagem de um texto resulta de uma 

grande rede, construída de pontos, eventualmente ligados por linhas ou, mais preci-

samente, por setas, indicando relações. À medida que o texto evolui, as relações e 

os sentidos se enriquecem e, ocasionalmente, uma nova direção, uma nova senten-

ça de atividade orienta para supor diferentes situações constituídas de modo prévio, 

a partir de diferentes porções de texto. 

Nessa rede de conceitos e objetos que se (re)constroem na memória8 discur-

siva dos interlocutores, estão envolvidos, enquanto operações básicas, os seguintes 

princípios de referenciação: 

1. ativação – pelo qual um referente textual até então não menciona-
do é introduzido, passando a preencher um módulo (“endereço” cog-
nitivo, locação) na rede conceitual do modelo de mundo textual: a 
expressão lingüística que o “representa” permanece em foco na me-
mória de curto termo, de tal forma que o referente fica saliente no 
modelo; 
2. reativação – um nódulo já introduzido é novamente ativado na 
memória de curto termo, por meio de uma forma referencial, de modo 
que o referente permanece saliente (o módulo continua em foco); 
3. de-ativação – ativação de um novo nódulo, deslocando-se a aten-
ção para um novo referente textual e desativando-se, assim, o refe-
rente que estava em foco anterior. Embora fora de foco, porém, este 
continua a ter um endereço cognitivo (locação) no modelo textual, 
podendo a qualquer momento ser novamente ativado. […] (KOCH, 
2003, p. 83). 

A partir desses princípios, percebemos que, no processo de construção dos 

sentidos, na progressão textual, os referentes, ao serem introduzidos na memória, 

podem ser mantidos ou retirados de cena, como também ocupados por outro objeto 

                                                 
8 Segundo Charaudeau e Maingueau(2004, p. 325), fala-se de memória discursiva para explicar o aumento pro-
gressivo dos saberes compartilhados pelos interlocutores no decorrer de uma troca. 



de discurso, para que sejam construídas novas relações por remissão ou retomada. 

Para isso, é preciso que as relações de sentido sejam estabelecidas por meio de um 

modelo mental ativado.  

 

 

2.4.2 Processo de informações na memória cognitiva9 
 

 

Na leitura de um texto, os leitores não apenas constroem uma representação 

desse texto, mas também tentam imaginar do que trata o texto: a que coisas, pesso-

as, eventos ou estado das coisas o texto se refere, gerando um modelo de situação. 

A partir desse procedimento, percebemos que a mente e o raciocínio humanos são 

uma cadeia infinita de representações, conceitos e juízos, sendo a fonte inicial de 

todo esse processo a experiência sensorial. O nosso conhecimento se dá através 

das representações sensoperceptivas do mundo e delas, promovendo a elaboração 

os nossos conceitos, vistos anteriormente. O pensamento lógico consiste em sele-

cionar e orientar esses conceitos, visando a alcançar uma integração significativa, 

que possibilite uma atitude racional ante as necessidades do momento. 

Os conhecimentos adquiridos na vida social e cultural ficam distribuídos na 

memória, em grupos que as categorizam. E, uma vez ativadas, por meio de elemen-

tos pertencentes àquele grupo ou classe das representações mentais construídas na 

memória, o sujeito constrói o seu conceito, partindo das informações armazenadas 

sobre o conhecimento de mundo. Todavia, é importante saber que os conceitos não 

são armazenados na memória de forma estanque, mas, sim, adaptados a outros por 

meio de diversos tipos de relação, formando blocos agrupados como unidades na 

memória e recuperáveis como tal (VAN DIJK, 2004). 

 

 

2.4.3 Representação mental 
 

 

                                                 
9 Memória cognitiva é a memória que estabelece redes lógicas no nosso conhecimento. 



A representação mental é o processo pelo qual o ser humano substitui algo 

real por algo mental. É a unidade básica do pensamento, isto é, o poder pensar e 

imaginar o conceito sem ele estar presente. O sujeito organiza o seu conhecimento 

através da representação mental, relacionada à sua experiência de vida, que, por 

sua vez, está associada à cultura. Representar mentalmente o conhecimento ou al-

guma situação, seja no mundo externo, interno, seja no nosso imaginário, requer 

não só conhecimentos da estrutura lingüística, como também ativação de informa-

ções armazenadas na memória. Esses, quando estimulados, podem representar 

coisas e idéias em figuras ou em palavras. Para isso, usamos um complexo de es-

tratégias de ativação de conteúdos mentais que, ao acessar a representação mental, 

por meio de uma palavra, ativamos outras que se ajustam entre si, atingindo o nível 

máximo de ativação e reconhecimento. 

Ao especificar a natureza e o papel do modelo de situação na memória, Van 

Dijk (2004, p. 161) afirma “que as pessoas, quando lêem um texto, não apenas cons-

troem uma apresentação desse texto”.10 Essa constatação nos leva a compreender 

que, a partir de um já dito, de conhecimentos e experiências acumuladas, o leitor 

constrói uma representação cognitiva dos eventos, ações pessoais e situações di-

versas registradas no texto. Em parte, as informações do texto são derivadas da re-

cuperação de modelos já construídos em ocasiões anteriores. Logo, o leitor cria um 

novo modelo sobre aquilo de que o texto trata, pois já possui em sua memória repre-

sentações que podem associar àquelas construídas no momento da leitura. 

Portanto, é possível considerar que, no processo de compreensão e constru-

ção de um texto, o leitor busca em sua memória modelos já construídos, seguindo 

as pistas lingüísticas fornecidas no texto, evitando que seja ativado qualquer mode-

lo. Para bem compreender esse processo, é preciso reconhecer algumas estratégias 

da cognição humana, como, por exemplo, saber como as pessoas percebem, guar-

dam e têm acesso às informações. Sendo a Memória de Longo Termo (MLT) um 

espaço de classificação das representações permanentes, essas incorporam dois 

tipos de memória: a semântica e a episódica ou experiencial (KOCH, 2003). Ambas 

não se excluem, mas interagem continuamente. A primeira corresponde à necessi-

dade de conhecer um símbolo para identificar uma informação, a fim de atingir o co-

nhecimento geral sobre o mundo e as proposições em torno dele. 

                                                 
10 Ao fazer essa observação, Van Dijk (2004) se reporta ao pensamento de que ao lermos um texto, 
novos textos são construídos a partir das informações (novas ou não) inseridas naquele texto. 



 

 

 

2.5  REFERÊNCIA, REFERENCIAÇÃO E REFERENTE 

 

 

Historicamente, temos a noção de referência como a relação entre uma ex-

pressão lingüística e algo que ela seleciona no mundo real ou conceitual; esse algo 

é chamado de referente. Embora caminhem juntas, referência e referente são no-

ções distintas. A primeira designa a capacidade do signo lingüístico de reportar a 

uma realidade. O segundo consiste na própria realidade indicada pela referência. 

O entendimento tradicional concebe referência como um sistema de etiquetas 

ajustadas às coisas, determinando uma correspondência com objetos do mundo re-

al. Em contraposição a essa idéia, Mondada e Dubois (2003) chegam à concepção 

de que os objetos de discurso são construídos a partir de práticas discursivas e cog-

nitivas. Sendo assim, compreendemos que a nossa maneira de ver e de referirmo-

nos ao mundo não é preexistente, estanque nem inflexível, mas mantém-se em pro-

cesso de transformação a partir dos diversos contextos de interlocução. Desse mo-

do, adotamos a definição de que os referentes são construídos pela atividade cogni-

tiva e discursiva dos usuários da linguagem, isto é, um objeto construído a partir de 

uma situação sócio-discursiva e a referência como sendo a construção de imagem 

ou representação desse objeto construída no co(n)texto. 

Em estudos recentes da Lingüística Textual, por representar ou sugerir algo, 

adotou-se o termo referenciação. Referenciação, em substituição à referência, é um 

processo de construção de objetos cognitivos e discursivos que se realiza através de 

negociações e modificações efetuadas pelos sujeitos, à medida que o discurso se 

desenvolve. Sob esse ponto de vista, não há uma estabilidade a priori no mundo e 

na língua, pois os efeitos de objetividade e realidade que criam a estabilidade não 

são dados, mas, sim, frutos dos processos de interação entre os falantes (MONDA-

DA; DUBOIS, 2003). Assim, se, de um lado, temos uma visão que pressupõe uma 

relação de correspondência entre as palavras e as coisas, medindo o seu grau de 

correspondência com o mundo exterior, num processo de etiquetagem, e se, de ou-

tro lado, temos uma visão pela qual os objetos de discursos se constroem através de 



práticas sociais, faz-se importante buscar explicações para compreendermos como 

são dados os sentidos do mundo. 

Essa explicação é analisada em meio às práticas sociais e às situações e-

nunciativas, deixando a idéia de que a língua deve ser identificada com a capacida-

de de ser equivalente à realidade. Nesse sentido, ao referirmo-nos a algum objeto 

do mundo, não aplicamos simplesmente rótulos à realidade em que nos inserimos, 

mas, sobretudo, construímos discursivamente imagens ou representações acerca 

dessa realidade. Dentro de uma organização referencial do texto, esse sujeito elabo-

ra e constrói uma versão do próprio mundo em suas ações discursivas (CAFIERO, 

2002; MONDADA; DUBOIS, 2003). 

Dessa maneira, estabelecemos a distinção entre objetos do mundo – aqui vis-

tos como entidades extra-discursivas e extra-mentais – e objetos de discurso – vis-

tos como entidades produzidas pela atividade discursiva dos interlocutores. A partir 

dessa visão, Mondada e Dubois (2003) adotam o termo referenciação em substitui-

ção ao termo referência. Com base nisso, no que concerne à referenciação e ao re-

ferente, percebemos que a primeira é constituída como uma atividade discursiva, e o 

segundo, como objetos de discurso. 

 

 

2.5.1 Referenciação e construção de objetos de discurso 
 

 

Para bem compreendermos como são construídos os objetos do discurso, 

precisamos observar o que vem sendo construído desde o início do trabalho, quan-

do esclarecemos acerca da representação mental, referência e referenciação. É com 

base no referencial teórico adotado que buscamos compreender a construção e a 

representação do mundo. É tomando a posição de Blikstein (2003, p. 17) que defi-

nimos que a significação do mundo não pode ser concebida apenas pela linguagem, 

pelo signo lingüístico, mas como produto de nossa percepção cultural. Por meio 

dessa, os significados vão sendo formulados “na própria percepção/cognição da rea-

lidade”, ou seja, a representação dos objetos decorre da interação contínua entre 

práxis, percepção e linguagem. Nesse caso, o signo lingüístico – a representação do 

pensamento resultante de um conjunto de procedimentos mentais, cuja natureza é 

discutida por várias teorias – não seria, senão, a representação daquilo que vemos. 



Várias são as teorias que discutem a natureza do signo. Para a semiótica de 

Pierce, o signo possui como característica básica poder representar as coisas ou 

objetos. Um signo é, portanto, aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa 

algo para alguém. Para a semiologia de Saussure, não são as coisas, mas os signos 

que circulam entre o falante e o ouvinte no circuito da fala, considerando que um 

signo liga um significado a um significante e que essa relação é estabelecida por um 

consenso social (BLIKSTEIN, 2003). 

Dessa forma, compreendendo a referenciação como atividade discursiva re-

sultante da prática social ou práxis, nós tentamo-nos afastar do tradicional entendi-

mento de que a referência representa o real significado das coisas e dos objetos, 

visto que a significação lingüística é advinda do referente (coisa ou objeto) e esse 

forma e transforma em realidade lingüística por meio da percepção/cognição, con-

forme Greimas ou da interpretação humana, segundo Coseriu (apud KOCH, 2003, p. 

78). Concordando com esse mesmo pensamento, Blikstein (2003) identifica-se com 

a idéia da ousía11 de Platão, de que a língua seria um recorte da realidade, em que 

o referente é “fabricado” pela experiência perceptiva. Concorda também com Saus-

sure, quando afirma que está longe de o objeto preceder “o ponto de vista”, visto 

que, é o ponto de vista que cria o objeto. 

A Figura 2 mostra a disposição triangular do referente, símbolo e referência 

criada por Ogden e Richards na busca de definir “o significado de significado”12. 

 

 
 

Figura 2 – Triângulo de Ogden e Richards 
Fonte: Blikstein, 2003, p. 24 

                                                 
11 Substância – que traduz a palavra grega ousía (pronuncia-se “ussía”) – é o fundamento primeiro 
das coisas, de que tudo o mais decorre. A palavra ousía, para Platão, designava a essência e a exis-
tência. 
12 Aspas do autor 

SÍMBOLO 
(significante) 

REFERENTE  
(coisa ou objeto extralingüístico) 

REFERÊNCIA ou PENSAMENTO 
(significado)



Na Figura 3, Blikstein (op. cit.), apoiado em Ogden e Richards, faz uma se-

miologia mais abrangente na qual explica o mecanismo pelo qual a realidade se 

transforma em referente por meio da percepção/cognição. 

 

 
Figura 3 – Método de signo lingüístico de Blikstein 
Fonte: Blikstein, 2003, p. 53 

Assim, Blikstein (2003, p. 53) declara: “é na prática social ou práxis que reside 

o mecanismo gerador do sistema perceptual que, a seu turno, vai ‘fabricar’ o referen-

te”. A partir de uma análise dos elementos que constituem o símbolo lingüístico pelo 

triângulo de Ogden e Richards, Blikstein (op. cit.) procura compreender os mecanis-

mos de transformação da realidade em referente e modelo lingüístico e reconhece a 

necessidade de incluir a percepção e cognição no aparelho teórico da semântica, 

uma vez que essas são tributárias do referente. 

2.5.2 Referenciação e prática discursiva 
 

 

Na concepção de Mondada e Dubois (2003, p. 17), os sujeitos constroem, a-

través de práticas discursivas, cognitivas, sociais e culturais, versões públicas do 

mundo. De acordo com essa visão, as categorias e os objetos de discurso pelos 

quais os sujeitos compreendem o mundo não são preexistentes nem dados, mas 

elaborados no curso de suas atividades, transformando-se a partir dos contextos. 

Nesse caso, as categorias e objetos de discurso são marcados por instabilidade 

constitutiva, observável por meio de operações cognitivas ancoradas nas práticas 

REFERÊNCIA 
(significado) 

SÍMBOLO 
(significante) 

REFERENTE 
ou 
(objeto) Saussure 
(ousia) Platão 

PRÁTICA SOCIAL ou PRÁXIS 

percepção (Greimas) 
interpretação (Coseriu) 
ponto de vista (Saussure) 
sistema perceptivo (Chomsky) 

REALIDADE 
ou 

estímulo 
(Chomsky) 



sociais, nas atividades verbais, nas negociações dentro da interação. Para as auto-

ras, existem, todavia, práticas que exercem um efeito estabilizador observável, por 

exemplo, na sedimentação das categorias em protótipos e em estereótipos, nos pro-

cedimentos para fixar a referência no discurso, ou no recurso às técnicas de inscri-

ção como a escrita ou as visualizações que permitem manter e “solidificar” categori-

as e objetos de discurso. 

Koch (2004, p. 61) defende que a referenciação constitui uma atividade dis-

cursiva, que o sujeito, por ocasião de interação verbal, opera sobre o material lin-

güístico que tem à sua disposição, viabilizando escolhas significativas para repre-

sentar estados de coisas, com vistas à concretização de sua proposta de sentido. Os 

processos de referenciação são escolhas do sujeito em função de um querer-dizer, 

evidenciando eficiência dos determinados itens em relação a outros. 

Os referentes textuais, portanto, não são objetos do mundo, mas, sim, objetos 

de discurso, que não se confundem com a realidade extralingüística, mas que a 

(re)constroem no próprio processo de interação. Isso acontece não somente pela 

forma como nomeamos o mundo, mas, acima de tudo, pela forma como, sociocogni-

tivamente, interagimos nele. A referenciação realiza-se no discurso, no momento em 

que o sujeito dá sentido ao mundo, construindo discursivamente os referentes (ou 

objetos) a que faz referência. Dessa maneira, por pertencer ao mundo do discurso, 

traz a instabilidade causada pela mobilidade das percepções do sujeito no curso do 

processamento do discurso. 

 

 

2.5.3 A variabilidade das categorizações sociais 
 

 

A variabilidade das categorizações sociais permite atribuir a uma pessoa ou 

aos objetos sociais muitas categorizações possíveis para identificá-los em suas atri-

buições. Sacks (apud MONDADA; DUBOIS, 2003) trata de estudar a categorização 

como sendo uma seleção individual em que o indivíduo seleciona uma categoria 

dentro de um contexto social, em vez de buscar uma categorização por adequação 

referencial, correspondência e veracidade. De acordo com o exemplo dado pelo au-

tor, se uma pessoa é categorizada como “negra”, ela é efetivamente negra. Com 

esse propósito, Sacks não se detém em avaliar a adequação de um rótulo “correto”, 



mas em detalhar os procedimentos lingüísticos e sócio-cognitivos pelos quais os ato-

res sociais se referem uns aos outros. 

Assim, é importante reafirmar que as categorias não são fixas: são insusten-

táveis, variáveis – diacrônicas e sincrônicas – e flexíveis. Para Mondada e Dubois 

(2003), essa variabilidade ocorre porque as categorias são construídas e negociadas 

em situação de discurso, no processo de referenciação, por sujeitos sociocognitiva-

mente situados e contextualizados. 

 

 

2.5.4 Mudanças e instabilidades na construção dos objetos de discurso 
 

 

Para Mondada e Dubois (2003, p. 29), a instabilidade das categorias está as-

sociada às suas ocorrências, por meio de práticas enunciativas ou interativas, nas 

quais “os locutores negociam uma versão provisória, contextual, coordenada do 

mundo”. Essas instabilidades ocorrem em todos os níveis da organização lingüística, 

indo das construções sintáticas às configurações de objetos de discurso. Em busca 

de referenciação adequada, o locutor ativa e produz caminhos que podem estar in-

terligados aos objetos de discurso ou constrói novo caminho, em que uma descrição 

esteja mais apropriada do que outra. Nesse aspecto, o processo de referenciação é 

ocasionado pelas modificações que induzem a entidade a passar de um ponto cen-

tral de seu domínio semântico para um ponto periférico, ou que provocam uma reca-

tegorização. 

É importante lembrar que não se deve ficar somente na cartografia entre as 

palavras como etiquetas e as entidades “reais” do mundo, mas também buscar ter-

mos de identificação de um dispositivo geral que explore as restrições e as potencia-

lidades lingüísticas para uma representação cognitiva socialmente compartilhada da 

realidade. 

De acordo com Mondada e Dubois (2003, p. 40), ao depararmo-nos com con-

flitos entre diferentes convenções, diferentes interpretações, percebemos que os 

locutores, num processo de ajustamento das palavras em relação ao referente den-

tro do quadro contextual, marcam, eles mesmos, os deslizes entre a referencialidade 

e negociação intersubjetiva dos processos de referenciação, pelos comentários me-

talingüísticos que apontam o seu discurso. Por isso, não se pode considerar nem 



que a palavra ou a categoria adequada é decidida a priori no mundo, antes de sua 

enunciação, nem que o locutor ideal é aquele que busca a palavra adequada dentro 

de um estoque lexical. Dessa forma, o processo de produção das seqüências é 

construído em tempo real, fazendo emergir entidades discretas que fazem à referên-

cia. 

Diante desses fatos, adaptando-se ao contexto enunciativo, apreendemos 

que a capacidade de referir da linguagem é a capacidade humana de categorizar e 

que as categorias evoluem, evidenciando que não há uma descrição estável do 

mundo e que as várias situações não são vistas como falhas, mas, sim, como meios 

de categorizações adaptativas. 

Nessa visão, de categorias adaptativas, ao tornar reconhecível o referente, a 

organização referencial passa a assumir papel importante na textualização, uma vez 

que dá continuidade e estabilidade ao texto, contribuindo para a coerência discursi-

va. 

Dentre as formas de contribuição para essa organização textual, destacamos, 

nos subitens a seguir, dois tipos de mecanismos referenciais, que, embora sirvam 

para apontar e referir um objeto de discurso diferem quanto à localização da referên-

cia, são eles: a) os relativos ao texto (anáforas) cuja referência se localiza no próprio 

texto, isto é, a interpretação referencial depende de uma outra expressão menciona-

da ou inferível no texto; e b) os relativos à situação de enunciação (dêixis), em que a 

referência é identificada em relação à posição assumida pelo sujeito numa situação 

anunciativa. A esse último mecanismo referencial, não será descrito aqui um estudo 

detalhado, uma vez que nosso interesse está centrado na referenciação anafórica. 

Contudo, consideramos pertinente discorrer acerca da dêixis, posto que, esta esta-

belece relações tão próximas com a anáfora que nos faz perceber que ao abordar 

uma não se pode deixar de abordar a outra.  

 

 

 

2.6  DÊIXIS 

 

 

A dêixis é compreendida como uma situação referencial realizada num ato 

enunciativo no qual um enunciado é produzido e definido pela sua relação com locu-



tor. Dessa forma, de acordo com Lyons (apud MAINGUENEAU, 2004), a dêixis a-

ponta e remete a determinados elementos que indicam localização e identificação 

pessoal (eu, tu/você), espacial (aqui) e temporal (gora) de objetos, pessoas, proces-

sos, eventos e atividades construídas a partir da posição do corpo do locutor. Aos 

elementos lingüísticos que num enunciado são apontados e fazem referência 

,chamamos dêiticos.  

Segundo Bühler (apud MARCUSCHI, 2002b, p. 57), “os dêiticos como ’eu / 

tu’, ’aqui / lá, ‘agora / depois’ têm sua determinação referencial na relação com os 

contextos e os falantes, ligando-se, portanto, a um origo13 que lhes dá uma caracte-

rística egótica”. Sob esse ponto de vista é que concebemos os dêiticos como ele-

mentos referenciais cuja referência só pode ser determinada pelo contexto a partir 

do ponto de origem em que se situa o falante ou o interlocutor. 

 

 

2.6.1 Os tipos de dêixis 
 
 

Realizada numa situação definida, a dêixis é classificada a partir de três situ-

ações enunciativas: dêixis pessoal, espacial e temporal. Contudo, convém também 

mencionar que dentre os três tipos clássicos surgem também a dêixis da memória e 

a discursiva. De forma sucinta, examinaremos cada um dos tipos de dêixis supraci-

tados. Com exemplos dados por Cavalcante e Levinson (apud CIULLA, 2002) e 

também exemplos dos textos que compõem a amostragem desta pesquisa. 

 

 

Dêixis pessoal 

 
A dêixis pessoal aponta e alterna a identidade dos interlocutores de acordo 

com a situação enunciativa, ou seja, pode mudar de referente de acordo com a 

perspectiva que o falante toma no ato da comunicação.  É representada pelos pro-

nomes pessoais eu, tu e você ou pelos determinantes (meu/teu; nosso/vosso e res-

pectivos feminino e plural) como nos exemplos abaixo:  

                                                 
13 Ponto zero (CIULA, 2002, p. 27) 



(1) Um professor, ao descobrir que havia esquecido em casa os seus confor-
táveis chinelos, pediu a um de seus alunos que fosse buscá-los, entre-
gando o seguinte bilhete a sua esposa: "Mande-me os seus chinelos com 
este menino." Quando o menino perguntou por que ele havia escrito 
"seus" chinelos, o professor respondeu: "Bem, se eu tivesse escrito 
'meus' chinelos, ela iria ler 'meus' chinelos e mandaria os chinelos dela. O 
que eu faria com os chinelos dela? Então escrevi 'seus chinelos', pois as-
sim ela vai ler 'seus' chinelos e mandar os meus". (Levinson, 1983 
[32]:68).  

(2) Hoje eu fiquei muito abalado ao saber que meu pai vai receber transferên-
cia da empresa na qual trabalha para o Brasil. (TEXTO P1T3). 

No exemplo (1), o autor cita a piada para mostrar a mudança do centro dêitico 

entre os participantes, como também que o sujeito enunciador não é a pessoa em 

quem a dêixis está centrada. No exemplo (2), “eu” se refere ao enunciador que se 

posiciona no enunciado. Da mesma forma que “meu” ao fazer referência ao pai do 

enunciador, sujeito em quem a dêixis está centrada. 

 

 

Dêixis espacial 

 
Constatamos um dêitico espacial quando esse se remete ao lugar no qual o 

enunciador se encontra, ou quando o pressupomos. Os dêiticos espaciais encon-

tram-se nos advérbios aqui, ali, além, etc. Vejamos os exemplos a seguir: 

 

 (3)  "Estou escrevendo para dizer que estou me divertindo muito aqui." 
(Levinson, 1983 [32]:79).  

(4)    Oi boy, 

 Caramba está muito legal aqui no Brasil. (TEXTO P3T3). 

Nos exemplos (3) e (4), o referente “aqui” indica um espaço real em que se 

encontra o falante, dessa forma o interlocutor sabe ou pressupõe perfeitamente o 

lugar onde se encontra o enunciador. 

Lembramos que há casos em que um elemento canonicamente dêitico pode 

ser empregado de forma dêitica e anafórica simultaneamente. No exemplo a seguir, 

elucidamos o termo “lá” que tanto é considerado como dêixis espacial como anáfora, 



esta, no entanto, por mostrar uma ocorrência em que a referência acontece no co-

texto. 

(5) Estou muito triste com a notícia que recebi a pouco, os coroas me a     vi-

saram que nós iremos nos mudar para o Brasil.  

 [...] 

 O que será que vou encontrar lá? (TEXTO P1T6). 

Embora, no exemplo (5), o enunciador não se encontre no espaço real no ato 

da enunciação, a explicação para o “lá” como dêitico espacial dá-se quando pressu-

pomos a posição do enunciador no momento da enunciação. Dizemos que ele é a-

nafórico por retomar pontualmente o referente “Brasil” e por estabelecer referência 

espacial com um referente no co-texto. 

 

 

Dêixis temporal 

 
A dêixis temporal é identificada a partir das marcas textuais que se referem ao 

tempo do próprio ato da enunciação. São identificadas como dêiticos de tempo as 

expressões como: hoje, agora, amanhã, ontem e daqui a pouco, esta noite, etc. Se-

gundo Fillmore (apud CIULA, 2002, p. 34), “as unidades de calendário, tais como os 

dias da semana, as estações do ano e os meses são utilizados freqüentemente co-

mo dêixis de tempo”. Confira os exemplos abaixo:  

 (6) "Na próxima quarta, haverá um encontro de professores das universi-
dades." (Cavalcante, 2000 [8]:44)  

(7)    Blu!!! 
Eu cheguei já faz três semanas é já arrumei uma amiga. (TEXTO 
P4T2). 

(8)      Querida Brit, 
Eu cheguei aqui no Brasil ontem, desculpe por não ter escrito on-

tem é porque tivemos que arrumar nossa nova casa. (TEXTO P4T7). 

 

Ao terem suas interpretações ancoradas em situações enunciativas, as ex-

pressões "Na próxima quarta”, no exemplo (6),  “três semanas”, no exemplo (7), e 



“ontem”, no exemplo (8), são aqui identificadas como dêiticos, visto que, a partir do 

momento da enunciação, o interlocutor consegue situar-se no tempo referido. 

 

 

Dêixis da memória 

 

Acrescidas aos modelos clássicos de dêixis, destacamos também a dêixis da 

memória. A ela ”concernem as expressões nominais demonstrativas cujo referente 

não está presente nem no contexto nem nas situações de comunicação” (MAIN-

GUENEAU, 2004, p. 148). Dessa maneira, compreendemos que o referente encon-

tra-se no espaço da memória comum dos interlocutores, conforme Cavalcante 

(2003, p. 5). Vejamos os exemplos: 

 

 (9)  "Well!! Já passa da meia-noite e amanhã cedo tenho que trabalhar. 
Vou dar uma aula particular, vou p/ UFPE e à tarde ao médico. Sim!! 
Tirei aquele sinal da perna, lembras?" (Cavalcante, 2000 [8]:178).  

(10) Segunda-feira chegou aquelas patricinhas dizendo que iam sentir minha 
falta, a maior falsidade, até parece que eu acredito. (TEXTO P2T8). 

 

Ao empregar as expressões “aquele sinal da perna” e “aquelas patricinhas”, 

mesmo que o referente não esteja presente no ato enunciativo, o interlocutor o recu-

pera pela memória partilhada ajudado pelo demonstrativo “aquele” , no exemplo (9) 

e “aquelas” no exemplo(10), referente ao sinal da perna e à patricinhas, respectiva-

mente, que ao ser acionado o demonstrativo o referente torna-se familiar. 

 

 

Dêixis discursiva 

 
Embora seja considerada como um tipo de derivação das dêixis temporal e 

espacial (CIULA, 2002), por utilizar-se de dêiticos de tempo e de lugar e também 

pelo posicionamento do locutor no ato enunciativo, a dêixis discursiva ganha rele-

vância e define-se, no discurso, ao distinguir-se dos outros dêiticos por não se referir 



ao espaço e ao tempo da situação real, mas ao espaço do texto. Observe o exem-

plo: 

 

(11) “Por isso, no próprio espetáculo imaginado para iniciar o Projeto, as músi-
cas de Schubert, Saint-Saens, Ravel e Villa-Lobos serão apresentados 
em versões novas que, recriadas por A. M., serão executadas por ins-
trumentos originados da tradição popular brasileira. São instrumentos 
como a rabeca, a viola dos cantadores e o marimbau (berimbau de lata 
ou de cabaça), este último percutido ou tocado com arco.” (Cavalcante, 
2001. E040 – projeto cultural – NELFE) 

(12) Bom, esse foi meu horrível dia! Agora vou parando por aqui, porque te-
nho que terminar de arrumar minhas coisas. (TEXTO P2T1). 

No exemplo (11), atribuímos o valor dêitico ao termo “este último” por fazer re-

ferência, ou seja, por chamar a atenção do leitor para o último referente citado. No 

exemplo (12), o locutor após uma descrição do dia, está encerrando o assunto. No 

relato, o “aqui” não se refere ao espaço real do locutor, mas ao espaço do texto, ou 

seja, a finalização do assunto. 

 

 

 

2.7  A ANÁFORA 

 

 

Originada do grego anaphorein (ana – “para o alto”, “para trás”; phorein – “le-

var”), a palavra anáfora pode ser definida como a relação interpretativa de um termo 

a partir de outro anunciado anteriormente (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, 

p. 36). E assim, entendemos que a anáfora é o termo usado para designar uma ex-

pressão lingüística cuja interpretação é tomada de alguma outra expressão presente 

no enunciado ou no contexto. 

Com essa concepção, subentende-se que as expressões anafóricas indicam 

retomadas e são responsáveis pela continuidade referencial, sem se limitar a uma 

relação correferencial (termo a termo), mas construindo uma grande rede de senti-

dos. 

Apothéloz (2003) chama atenção para a concepção do que é uma forma de 

retomada. Para o autor, o conceito no qual um anafórico se refere a seu antecedente 



deve ser repensado, tendo em vista que as formas de retomada são expressões re-

ferenciais no sentido mais geral do termo, ou seja, não se limitam à relação termo a 

termo, nem a expressões metalingüísticas ou metadiscursivas. Reconhece, também, 

que um antecedente não é um elemento indispensável ao funcionamento das formas 

de retomada. 

O autor considera problemática a noção de antecedente como segmento tex-

tual unívoco em sua relação semântica com a forma de retomada, posto que, pode 

surgir no texto uma expressão anafórica que identifica o referente, não com denomi-

nação ao antecedente, mas com formas de retomadas atributivas para identificar o 

referente como é o caso do exemplo discutido pelo autor: 

(13) Um jovem suspeito de ter desviado uma linha telefônica foi interrompido 

há alguns dias pela polícia em Paris. Ele “utilizou” a linha de seus vizinhos pa-

ra ligar para os Estados Unidos por uma quantia de 5000F. O tagarela foi le-

vado ao tribunal. (Libération, 4.8.1993). 

No exemplo (13), o autor considera a noção de uma retomada por meio de a-

tributos e destaca dentre os atributos dados ao termo “um jovem” aquele que utiliza 

para retomar o referente que é o de ser “um tagarela”. Atributo esse que é dado me-

diante o conhecimento das tarifas telefônicas e pelo qual sabemos que para se che-

gar a uma fatura de 5000F são necessárias muitas horas de conversa. 

São situações como essa que nos leva a rever a concepção geral de como 

ocorre a forma de retomada e também a perceber que a descrição e o estudo acerca 

das anáforas são inúmeros. Assim posto, esclarecemos que, dentre as relações ana-

fóricas em estudo, é de nosso interesse tratar, nesta pesquisa, das anáforas diretas 

e das indiretas.  

 

 

2.7.1 Anáfora Direta  
 

 

A anáfora direta, de modo geral, é definida pela relação de correferencialida-

de estabelecida entre o anafórico e seu antecedente. Concordando com essa con-



cepção, Apothéloz (2003) defende a idéia de que existe correferência sempre que 

duas expressões apontam o mesmo referente no discurso. 

Nessa mesma direção, Marcuschi (2005) reconhece que, em geral, a anáfora 

direta retoma o referente e é provável que mantenha o mesmo valor semântico entre 

a anáfora e seu antecedente, sendo para o autor, a anáfora direta uma espécie de 

substituto do elemento por ela retomado. Contudo, o autor lembra que nem sempre 

a correferência ocorre de forma estrita14, pois quando surgem casos em que há mais 

de um candidato à identidade referencial, os aspectos gramaticais, como concordân-

cia de gênero e número indicam o antecedente referencial. Diante do exposto, pode-

se dizer que a visão clássica da anáfora direta advém da noção de eque a anáfora é 

um processo de reativação de referentes prévios. Veja-se o exemplo:  

(14) Hoje recebi uma bomba! Meu pai vai ter que se mudar para o Brasil. Por-

que ele foi convidado para gerenciar a filial que vão abrir lá. (TEXTO P1T6). 

Verificamos que o pronome “ele” retoma claramente o referente “meu pai” 

mantendo, portanto, com ele, uma relação correferencial que garante a continuidade 

referencial, característica típica da anáfora direta.  

Apesar de termos essa visão clássica e linear da anáfora, ela não leva em 

conta a complexidade da referenciação textual, visto que, nem sempre há conformi-

dade morfossintática entre a anáfora e o antecedente; nem toda anáfora recebe uma 

interpretação no contexto de uma atividade de simples atribuição de referente. Nes-

ses aspectos, fatores relacionados ao texto podem interferir, e assim, facilitar ou difi-

cultar a sua compreensão, já que há situações em que as anáforas não reativam 

referentes previamente apresentados no texto, que é o caso das anáforas indiretas. 

Marcuschi (2005, p. 55), ao estabelecer a distinção entre anáfora direta e aná-

fora indireta, observa que, “na sua essência, a anáfora é um fenômeno de semântica 

textual de natureza inferencial e não um simples processo de clonagem referencial”. 

Por outro lado, para a noção de anáfora, Milner (2003, p. 94) apresenta a se-

guinte definição: 

Há relação de anáfora entre duas unidades A e B quando a interpre-
tação de B depende crucialmente da existência de A, a ponto de se 
poder dizer que a unidade B só é interpretável na medida em que ela 

                                                 
14 Chamamos aqui de forma estrita a relação de correferência entre a anáfora e o antecedente Mar-
cuschi (2005). 



retoma – inteira ou parcialmente – A. Esta relação existe quando B é 
um pronome cuja referência virtual só se estabelece pela interpreta-
ção de um N” que o pronome “repete”. Ela existe igualmente quando 
B é um N” cujo traço definido – ou seja, o traço identificável do refe-
rente – depende exclusivamente da ocorrência, no contexto, de certo 
N” – na verdade, geralmente, o mesmo do ponto de vista lexical.  

Nesta perspectiva, ao mostrar a condição necessária da relação anafórica en-

tre duas unidades A e B, o autor propõe que a base de toda anáfora está na retoma-

da no mínimo parcial de referente, numa relação assimétrica existente entre as duas 

unidades. Assim, a anáfora é tida como a retomada de um segmento de texto por 

outro. Nesse sentido, numa concepção estreita, o anafórico “refere-se ao seu ante-

cedente”. Portanto, para essa concepção, a anáfora deve ser correferencial e o an-

tecedente deve ser explícito, existentes a partir de elementos do co-texto, os quais 

são exigidos para a construção do seu sentido. 

Diante do exposto, o que entendemos é que quando há ocorrência da anáfora 

direta não é necessário que o interlocutor recorra a processos inferenciais para iden-

tificar o antecedente do anafórico, pois o referente retomado estaria presente na 

própria superfície lingüística e não apenas na estrutura semântica ativada pelo texto. 

Numa concepção ampliada, ao contrário do que descrevemos, autores como 

Apothéloz (2003), Koch e Marcuschi (1998), Mondada e Dubois (2003), Cavalcante 

(2003) partilham a idéia de que as anáforas são mais abrangentes, atuam no texto 

não somente de forma correferencial, mas numa dinâmica textual que, sustentada 

em alguma âncora do texto, favorece a continuidade referencial15, mantém a refe-

rencialidade e propicia a construção do sentido no texto. Nessa perspectiva, os refe-

rentes são objetos que se dinamizam e sofrem transformações ao longo do discurso, 

chamados pelos autores, como já enunciado, de objetos de discurso. 

Como já vimos falando, a anáfora é entendida e tratada sob diversos pontos 

de vista e aqui trataremos de descrever os processos anafóricos propostos por Ca-

valcante (2003), Marcuschi (2005), Koch e Marcuschi (1998). 

Cavalcante (2003) elege como critérios para classificação das anáforas a fun-

ção referencial16 e traços formais17 e divide-as em dois grupos: anáforas com reto-

mada e anáforas sem retomada, esta última tratada posteriormente no item 3.2. 

                                                 
15 Segundo Cavalcante (2003), para haver continuidade não é obrigatória a retomada parcial ou total 
de um mesmo referente como nas anáforas diretas.  
16 Diz respeito a traços de significação e denotação que se distinguem entre co-significação e recate-
gorização lexical.  
17 Relacionados à descrição referencial dos elos coesivos.  



As anáforas com retomada distinguem-se do segundo grupo pela correferen-

cialidade, isto é, abrangem o processo em que a anáfora opera por retomadas total 

ou parcial em relação ao referente, característica atribuída às anáforas diretas. Nes-

se grupo, encaixam-se três tipos de anáforas: a) anáfora correferencial co-

significativa; b) anáfora correferencial com recategorização e c) anáfora parcial co-

significativa. 

 

 

2.7.1.1 Anáfora correferencial co-significativa 

 

 

Seguindo aqui o ponto de vista de Cavalcante (2003), neste caso, os referen-

tes são retomados inteiramente, pela repetição do nome, às vezes com novas predi-

cações, ou palavras sinônimas. Consideramos também a abordagem de Marcuschi e 

Koch (1998) quando dizem que há co-significação com relações correlatas entre o 

antecedente nominal e o anafórico pronominal. Veja os exemplos: 

(15) Hoje à tarde quando cheguei do colégio recebi uma notícia horrível. 

Papai chegou mais cedo e disse todo alegre que iríamos morar no Brasil. [...] 

Eu fiquei desesperada porque essa notícia caiu como uma bomba na minha 

cabeça. (TEXTO P1T5). 

 

(16)  Liuzzi veio conversar comigo, ele também não que ir. (TEXTO P1T1). 

Em (15), o referente é retomado através do mesmo nome com apenas uma 

troca de determinante, “essa notícia”18 que retoma inteiramente ”uma notícia” e re-

cupera o referente já introduzido. Nesse caso, o grupo nominal determinante indefi-

nido + nome é recuperado por um determinante demonstrativo + nome. Em (16), o 

anafórico “ele” retoma totalmente o antecedente “Liuzzi”, estabelecendo uma relação 

correlata. 

 

 

                                                 
18 Cavalcante (2003) ressalta que a co-significação e recategorização também podem exercer função 
dêitica. 



2.7.1.2 Anáfora correferencial com recategorização 

 

 

Neste tipo anafórico ocorre correferência, mas a retomada aos referentes a-

contece de forma recategorizada. Exemplos: 

(17)  Querido diário, 

Já se passou uma semana desde a nossa mudança para essa micro 
cidade do interior de São Paulo. A cidade é um ovo, não tem shopping 

e só tem um salão de beleza.  (TEXTO P3T3). 

(18) Eu vou fugir de casa! Porque eu não acredito que o Dr. Carlos M., es-

se pai desnaturado vai ser transferido para gerenciar uma filial no Brasil. 

(TEXTO P1T1). 

No exemplo (17), ao empregar a expressão anafórica “a cidade é um ovo” o 

referente “essa micro cidade” é retomado e recategorizado, não mais a “micro cida-

de”, mas agora um “ovo”. Contudo, na expressão retomada confirma-se a mesma 

idéia do referente que é a de pequenez da cidade. Essa idéia também é reforçada 

quando é acrescida a informação de que só tem um shopping e um salão de beleza 

na cidade. Em (18), a expressão “esse pai desnaturado” retoma e recategoriza o 

referente que antes é enunciado como “Dr. Carlos M.” que logo em seguida passa a 

ser tomado como “o pai desnaturado”, destacando, então, o ponto de vista do enun-

ciador em relação ao referido. 

 

 

2.7.1.3 Anáfora parcial co-significativa 

 

 

Para esse tipo de anáforas, visto que podem ser confundidas com as anáfo-

ras indiretas meronímicas, ou seja, pela relação de parte-todo, Cavalcante (2003) 

opta por limitar a ocorrência desses casos às repetições do sintagma antecedente, 

precedidos de um quantificador, ou de um adjetivo dando idéia de parte de um con-

junto não unitário. Algumas vezes, o nome nuclear pode ser eliminado. Veja-se o 

exemplo: 



(18)  Meu irmão Liuzzi também tá muito chateado e diz que o meu pai pode 

falir, mas ele não vai imbora da Itália. Meu pai ameaçou dizendo que se falis-

se não poderia mais morar na Itália porque o padrão de vida aqui é muito alto. 

Minha mãe foi acalmando os dois dizendo que o Brasil seria melhor pa-

ra todos. (TEXTO P1T9). 

No exemplo (18), o núcleo do sintagma foi eliminado sendo o referente identi-

ficado por meio do numeral destacado “os dois”. 

 Dando segmento à descrição dos anafóricos, no subitem relatamos o conceito 

de anáfora indireta e detalhamos os tipos de anáforas que dizem respeito ao segun-

do grupo supracitado: ao das anáforas sem retomada.  

 

 

2.7.2 Anáfora Indireta19 
 

 

Anáfora indireta, de forma ampla, é vista como uma estratégia referencial de 

associação, sem referente explícito. Para estabelecer a continuidade referencial no 

texto, utiliza a ativação (referenciação mental) de elementos novos e não de uma 

reativação de referentes já conhecidos, o que constitui um processo de referencia-

ção implícita. Assim, as anáforas indiretas caracterizam-se pelo fato de não existir no 

co-texto um antecedente explícito, mas sim um elemento de relação que se pode 

denominar âncora (KOCH, 2003) e que é decisivo para a interpretação. 

Para a melhor compreensão da anáfora indireta, partimos do seu conceito de 

um processo de referenciação não-extensionista, ou seja, os elementos do texto não 

são enumerados explicitamente. Em seguida, da não-vinculação da anáfora com a 

co-referencial e de retomada, a partir desses aspectos, percebemos que as anáforas 

indiretas não reativam referentes, mas introduzem um novo referente no discurso, 

ancorado em alguma expressão no texto e ativado por processos cognitivos ou es-

tratégias inferenciais. 

A esse respeito, Marcuschi (2005, p. 59) reformula o conceito de anáfora indi-

reta proposto por Schwarz, sugerindo, com os acréscimos entre colchetes, a seguin-

te definição: 
                                                 
19 Por economia lingüística, em alguns momentos utilizaremos AI em substituição à anáfora indireta. 



No caso da anáfora indireta trata-se de expressões definidas [e ex-
pressões indefinidas e pronominais] que se acham na dependência 
interpretativa em relação a determinadas expressões [ou informa-
ções constantes] da estrutura textual precedente (ou subseqüente) e 
que têm duas funções referenciais textuais: a introdução de novos re-
ferentes (até aí não nomeados explicitamente) e a continuação da re-
lação referencial global. 

Com essa definição, ampliamos o conceito de anáfora indireta e a compreen-

demos a partir de um princípio interpretativo e não como um encadeamento linear 

dos elementos, o que compromete a noção clássica de coerência. Baseado na tipo-

logia de anáfora indireta de Schwarz, Marcuschi (2005, p. 61) sugere dois tipos bási-

cos de anáfora indireta: os semanticamente fundados e os conceitualmente funda-

dos; eles são subdivididos em vários outros. Nessa classificação, o autor observa a 

relação das anáforas indiretas com as suas âncoras. O primeiro tipo, vinculado a 

papéis semânticos, envolve estratégias cognitivas as quais têm fundamento em co-

nhecimentos semânticos ligados ao léxico. O segundo tipo exige estratégias cogniti-

vas fundadas em conhecimentos conceituais baseados em modelos mentais, conhe-

cimentos enciclopédicos e de mundo. 

Ainda segundo Schwarz (apud KOCH, 2003, p. 108), nem toda anáfora indire-

ta depende de processos inferenciais, já que para ela, resumir-se-iam àqueles pro-

cessos cognitivos que ativam informações representadas na memória enciclopédica 

dos interlocutores. Tais inferências seriam de dois tipos: 

 “[…] conhecimentos de mundo para desambigüização, precisão 
ou complementação de unidades ou estruturas textuais”; 

 “[…] a construção de informações, ou seja, a formação dinâmica 
e dependente de contextos (“situada”) de representações men-
tais, com vistas à construção do modelo de mundo textual”. 

Essa autora (apud KOCH, 2003, p. 109) também afirma que 

O quadro das anáforas indiretas é bastante complexo, visto que não 
só se podem constatar diferentes tipos, como também tipos mistos e 
casos limítrofes. A interpretação das anáforas indiretas baseia-se em 
conhecimento semântico, e/ou em conhecimento conceitual, e/ou na 
inferenciação. 

Concordamos com Schwarz, quando diz que o quadro das anáforas indiretas 

é complexo. Não querendo exaurir as possibilidades de ocorrências desse fenôme-

no, discorremos neste trabalho acerca das anáforas indiretas sugeridas por Sch-

warz, acrescidas das modificações sugeridas por Marcuschi (2005, p. 61), quando 



lista algumas subdivisões das anáforas indiretas, com o intuito de explicar os fenô-

menos referenciais. 

De acordo com Cavalcante (2003), conforme já foi observado, as anáforas in-

diretas, pela autora tratadas como anáforas sem retomadas, caracterizam-se pela 

não correferencialidade, ou seja, a anáfora não retoma um referente, mas remete a 

algum antecedente e introduz um referente novo, identificado como anáfora indireta. 

Dentre as anáforas indiretas, também destacamos as tratadas pela autora: a) 

anáfora indireta com categorização de um novo referente; b) anáfora indireta com 

recategorização lexical (implícita ou não) e c) anáfora encapsuladora. 

Neste trabalho, analisamos algumas ocorrências das anáforas indiretas oca-

sionadas pelos subtipos sugeridos tanto por Cavalcante (2003) quanto por Marcus-

chi (2005). 

 

 

 

 

 

2.7.2.1 AI com categorização de um novo referente 

 

 

Para esse tipo de anáfora há necessidade de um processo inferencial. O refe-

rente novo não retoma o antecedente, mas é inferível a partir de uma âncora no tex-

to. Veja o exemplo abaixo: 

(19) Meus novos colegas também gostaram muito e me acolheram muito 

bem, uma menina[a] que chamava-se Carla mim apresentou ao resto de toda 

a galera ela é super gente fina, ela mim mostrou também os gatinhos[b] da 

escola muito bonitos, mas nenhum como meu deus grego. (TEXTO P4T9). 

No exemplo 19, note-se que o anafórico [a] “uma menina” não retoma um re-

ferente prévio, mas ancorados no referente “novos colegas” pressupomos que esta 

faça parte do termo referente. Da mesma forma, o anafórico [b] “os gatinhos” não 

retoma a âncora “a galera”, mas inferimos que faz parte dela, no entanto, fica claro 



que o enunciador introduz um referente novo o qual é perfeitamente compreensível 

dado o processo inferencial do qual os gatinhos fazem parte da galera. 

 

 

2.7.2.2 AI com recategorização lexical 

 

 

De acordo com Cavalcante (2003), dizemos que ocorre uma recategorização 

lexical quando há transformação de uma expressão nominal designadora em outra. 

Veja o exemplo: 

(20)  Qualquer que seja a chuva desses campos 

devemos esperar pelos estios, 

e ao chegar os serões e os fiéis enganos 

amar os sonhos que restarem frios. 

Porém, se não surgir o que sonhamos  

e os ninhos imortais forem vazios, 

há de haver pelo menos por ali 

os pássaros que nós idealizamos. 

Feliz de quem com o cânticos se esconde 

e julga tê-los em seus próprios bicos, 

e ao bico alheio em cânticos responde. 

E vendo em torno mais terríveis cenas,  

possa mirar-se as asas depenadas 

e contentar-se com as secretas penas. 

(poema - Jorge de Lima) 

Segundo a autora, no exemplo 20, o termo “pássaro que nós idealizamos”, 

autoriza a categorização de anáforas indiretas como “seu próprio bico”, “ao bico a-

lheio”, “cânticos”, e também favorece a introdução de “asas” e “penas”, pelo proces-

so meronímico. No entanto, no lugar de “asas” e “penas”, ocorre a recategorização 

por “asas depenadas” e “secretas penas”. 

 

 



2.7.2.3 Anáfora encapsuladora 

 

 

A anáfora encapsuladora é denominada por Conte (2003, p. 177) como “um 

recurso coesivo pelo qual um sintagma nominal funciona como uma paráfrase resu-

midora para uma porção precedente do texto“. Adotamos aqui o conceito de encap-

sular utilizado por Cavalcante (2003) quando diz que “encapsular consiste em resu-

mir proposições do discurso empacotando-as numa expressão referencial, que pode 

ser um sintagma nominal, ou pode ser um pronome geralmente demonstrativo.” É o 

que ocorre no exemplo abaixo: 

(21) Eu já visitei várias vezes o Brasil, achei um país super bonito de pessoas 

simpáticas e também muito bonitas. Minha família é muito legal, eu sempre 

tenho contato com eles, pois a mama liga de dois em dois dias para seus fa-

miliares. Mas com todas essas coisas eu não quero ir para o Brasil. (TEXTO 

P1T5). 

Observe-se que o anafórico “essas coisas” resume uma porção precedente 

do texto e cria um novo referente. Pelo exemplo (21), acima, percebemos que o en-

capsulamento anafórico, embora não possua um antecedente pontual, é totalmente 

dependente do cotexto. 

 

 

2.7.2.4 AI baseadas em papéis temáticos20 dos verbos 

 

 

Sabemos que o verbo, ao ser inserido em um evento de comunicação, preen-

che determinado papel temático. Atendo-se a essa teoria, vejamos o exemplo abai-

xo: 

(22) Eu queria fechar a porta quando Moretti saltou dos arbustos. Com o sus-

to deixei cair as chaves. (MARCUSCHI, 2005, p. 61, grifos do autor). 

                                                 
20 O papel temático do verbo refere-se à função semântica deste na oração. 



O verbo fechar apresenta vários papéis temáticos, como por exemplo, cerrar, 

cicatrizar, obstruir, desligar. Dentre estes, o papel instrumental, conforme pode ser 

reconhecido, no exemplo supracitado, pelo item lexical [CHAVE]. 

 

 

2.7.2.5 AI baseadas em relações semânticas inscritas nos SNs definidos 

 

 

Os sintagmas nominais (SNs) quando precedidos de artigo definido, podem 

ser classificados como uma expressão referencial definida. Percebemos então, que 

enquanto tal, os SNs podem recuperar informações para referenciar objetos, pesso-

as, ocorrências, etc. 

Nesse aspecto, segundo Marcuschi (2005), a cadeia referencial dos sintag-

mas definidos pode ser construída pelas relações metonímicas, hipo e hiperonímias 

e os campos léxicos. 

 

(23) Não compre a xícara amarela. O cabo está quebrado. (ibidem, p. 62, gri-

fos do autor). 

 

(24) Compre a panela cinza. O aço dura muito mais. (ibidem, p. 62, grifos do 

autor). 

No exemplo (23) acima, a expressão xícara tem como parte integrante a ex-

pressão cabo. Semelhantemente, no exemplo (24) a expressão aço indica o material 

de que é feito a “panela”. Percebemos, então, que o sentido é construído pelas rela-

ções estabelecidas entre o referente e o anafórico, construído na forma de um SN. 

 

 

2.7.2.6 AI baseadas em esquemas cognitivos e modelos mentais 

 

 

Este tipo de anáfora indireta está ancorado em esquemas cognitivos que cui-

dam das organizações internas que armazenam e estruturam as lembranças e as 



informações na memória. A esse processo chamamos de representações conceitu-

ais ou relações cognitivas. Nesses casos, segundo Schwarz (apud MARCUSCHI, 

2005, p. 63), esses tipos de anáforas indiretas “não são necessariamente ligados a 

itens lexicais específicos, mas podem ser ativados por itens lexicais”. Vejamos o e-

xemplo: 

(25) Nos últimos dias de agosto... a menina Rita Seidel acorda num minúsculo 

quarto de hospital… A enfermeira chega até a cama… (ibidem, p. 63, grifos 

do autor). 

Notamos que, por meio do esquema cognitivo no qual a expressão referencial 

enfermeira pode ser ativada, a expressão é introduzida sem nenhuma retomada, 

nem reativa nenhum referente prévio, mas ancorada no termo antecedente quarto 

de hospital. 

 

 

 

 

 

2.7.2.7 AI baseadas em inferências ancoradas no modelo de mundo textual 

 

 

Estes tipos de anáfora indireta, ancorados em conhecimentos estabelecidos a 

partir de informações explicitadas no modelo textual que antecede, constroem o seu 

sentido por estratégias inferenciais contextualizadas numa situação enunciativa: 

(26) O Náutico não fez uma exibição primorosa, mas jogou o suficiente para 

se impor diante da fraca Tuna Luso com um placar de 3 x 0, ontem à 

tarde, nos Aflitos. Foi a primeira vitória alvirrubra na Segunda Divisão do 

Brasileiro, depois de quatro jogos e serviu para levantar o moral do time 

que subiu para cinco pontos no Grupo A. Lêniton, Mael e Lopeu marca-

ram os gols alvirrubros. Com o ponta-esquerda, o Náutico demorou a se 

encontrar em campo. A Tuna jogava fechada e seu técnico, Bira Burro, 

orientava os atacantes Joacir e Ageu para ficarem enfiados entre os za-



gueiros alvirrubros. O restante do time paraense ficava em frente da á-

rea. (MARCUSCHI, 2005, p. 64, grifos do autor). 

Vemos, no exemplo 26, que as expressões a primeira vitória alvirrubra e os 

gols alvirrubros são ativados a partir de um contexto que envolve uma situação de 

jogo, em que temos dois times de futebol. O conhecimento das cores do time no ca-

so branco e vermelho (do náutico - time pernambucano) permite fazer as devidas 

atribuições a cada time. Da mesma forma com a expressão o restante do time, nós 

acionamos o conhecimento prévio de que um time de futebol é composto por onze 

jogadores, se os dois atacantes ficavam entre os zagueiros, os outros nove (identifi-

cados como o restante) ficavam na frente da área. 

 

 

2.7.2.8 AI baseadas em elementos textuais ativados por nominalizações  

 

 

Essas anáforas indiretas são nominalizações, que funcionam como um subs-

tantivo ou como sintagma nominal e geralmente estabelecem relação com algum 

verbo. Contudo, não são anáforas diretas, porque não retomam nem aludem pontu-

almente a nenhum item específico: 

(27) O Náutico não fez uma exibição primorosa, mas jogou o suficiente para 

se impor diante da fraca Tuna Luso com um placar de 3x0, ontem à tarde nos 

Aflitos. Foi a primeira vitória alvirrubra na Segunda Divisão do Brasileiro, de-

pois de quatro jogos, e serviu para levantar o moral do time que subiu para 

cinco pontos no Grupo A. Lêniton, Mael e Lopeu marcaram os gols alvirru-

bros. (MARCUSCHI, 2005, p. 64, grifos do autor). 

Em 27, a expressão jogos ativa a expressão jogou enunciada no início do tex-

to, marcando a passagem de um verbo para um nome, constituindo, portanto, um 

caso de nominalização. O autor lembra que esse tipo de anáfora indireta contempla 

um conjunto de anáforas com estrutura de um SN construído com um determinante 

– um demonstrativo do tipo esse, este, essa... – e um nome, gerando uma descrição 

definida para referir um fato ou um estado de coisa. 

 



 

2.7.2.9 AI esquemáticas realizadas por pronomes introdutores de referentes 

 

 

Especificamente explorado por Marcuschi (2005), esse tipo de anáfora não 

ocorre por retomada dos pronomes a um referente já introduzido, mas a partir de 

elementos ativadores de novos conhecimentos previamente explicitados no discurso: 

(28) Estamos pescando há mais de duas horas e nada, porque eles simples-

mente não mordem a isca. (ibidem, p. 67, grifos do autor). 

No exemplo 28, o pronome eles não retoma nenhum elemento mencionado, 

mas, ancorado nos termos pescando e em isca, o referente peixe é ativado.  

Os exemplos adotados em cada tipo de anáfora indireta mostram que, tanto 

semântica quanto conceitualmente, os sentidos dos textos podem ser construídos 

por elementos explícitos no texto e de maneira inferencial. 



3 ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 

3.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 

Nesta seção, consideramos os procedimentos adotados para a análise dos 

dados, conforme previstos na subseção 1.7, e buscamos analisar algumas das rela-

ções anafóricas presentes nos textos que compõem o nosso corpus.  

 Para efeito de análise, transcrevemos os textos selecionados e os pusemos 

em um quadro na abertura de cada segmento de análise.  Após essa apresentação, 

fazemos o levantamento de ocorrências das anáforas encontradas no texto e discu-

timos suas ocorrências. Em seguida, apresentamos um quadro sinóptico, no qual 

destacamos essas ocorrências, apontamos as estratégias de designação anafórica e 

sua relação referencial. Nele, o elemento anafórico aparecerá em negrito e a âncora 

aparecerá em itálico, ambos entre aspas. Esse quadro tem caráter demonstrativo. 

 Com a intenção de ilustrar a análise, apresentamos uma síntese analítica 

com: tabelas, que trazem em número as ocorrências das anáforas diretas e indire-

tas; e gráficos, que apresentam tanto os números de ocorrências quanto seus per-

centuais. 

Lembramos que as análises realizadas no corpus, de forma nenhuma exauri-

ram as possibilidades de outras ocorrências e/ou outro tipo de anáfora não enfoca-

da. 



3.2 ANÁLISES DOS TEXTOS – PÁGINA 1 

 

 

3.2.1 Texto P1T1 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Quinta-feira, 7 de julho de 2005 
4h35m 
 O dia já começou ruim por que o papai disse que tinha uma noticia para 
dar de noite, só que faz questão que todos estejam em casa. Ou seja nada 
de ir a lanchonete do clube para paquerar o Maldinni. 
O que me salva é a foto dele que eu tenho! Mas a Bette dá muito em cima 
dele... sempre. Eu lá não sei o que ela irá aprontar. 
7h15m 
 Eu vou fugir de casa! Por que eu não acredito que Dr. Carlos M., esse 
pai desnaturado, vai ser transferido para gerencia de uma filial no Brasil e te-
rá que morar lá! Detalhe: eu vou junto! Isso é inaceitável, não vou deixar de 
viver minha vida para viver a dele! Não vou deixar meus amigos, família, es-
cola, planos... jamais deixarei!  
 Não consigo me imaginar abandonando tudo! E o Maldinni? Bette vai fi-
car com ele só para ela! 
** Só tenho uma coisa a dizer: 
~~~~~~~~ EU NÃO VOU PARA O BRASIL!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
9h55m 
 Liuzzi veio conversar comigo, ele também não que ir por que ele aca-
bou de se tornar o titular e capitão do time, fora as amizades... 
 Ele me propôs uma greve de fome ou acampar no quintal fazendo um 
protesto, mas eu disse que não funcionaria e só iria piorar as coisas. 
 Me consolou fato dele estar tão furioso quanto eu, mas não é o suficien-
te para botar um sorriso no meu rosto. 
 
     Paola 

 

Nesse texto, observamos uma variedade de ocorrências anafóricas, o que 

nos mostra as possibilidades que o enunciador tem para a construção de sentido por 

meio das expressões referenciais. 

Iniciamos com “todos” (linha 4), que embora não tenha um referente pontual, 

é inferível por meio do termo “papai” que abre o domínio21 família do qual interpre-

tamos que haja esposa, filhos e que o enunciador seja membro dessa família. Por-

tanto, “todos” remete aos membros da família. 

                                                 
21 Entendemos domínio como uma noção equivalente a frame, que segundo Beaugrande e Dressler 
(1981) consiste em estruturas globais que contêm conhecimentos de senso comum, no mundo extra-
lingüístico, acerca de um conceito geral, tipicamente um conjunto (“mãe", "pai" e "filhos", por exemplo, 
pertencem ao mesmo frame relacionado à família). 



Nas linhas 6 e 7, o anafórico “dele” reativa o referente “Maldinni” (linha 5), in-

troduzido anteriormente, e mantém uma relação de correferencialidade. Ao continuar 

o texto, na linha 7, o pronome “ela” retoma o referente “a Bette” que sem reativar 

nem retomar elementos prévios é introduzido como se já fosse conhecido. Isso leva-

nos a inferir que ela costuma sair com o casal, visto que temos o marcador “sempre” 
na linha 7. 

Já na linha 9, a expressão “esse pai desnaturado” não retoma diretamente 

o referente “Dr Carlos M.”, mas o faz de maneira recategorizada, como anáfora cor-

referencial com recategorização. 

Na linha 11, o pronome demonstrativo “isso” recupera de forma resumida a 

porção precedente do texto que contém a informação da transferência do pai, da 

mudança para o Brasil e do fato de ela ter que ir junto. Da mesma forma ocorre com 

o pronome indefinido “tudo”, na linha 14, que recupera informações do cotexto co-

mo: família, escola, planos, etc. 

Por meio de pronominalização22, temos o anafórico “ele”, nas linhas 19 e 21, 

retoma diretamente o referente “Liuzzi” (linha 19) e favorece na progressão textual 

como marcadores de continuidade referencial. 

O anafórico “um protesto” (linha 22) remete ao referente “uma greve de fo-

me” (linha 20) cuja expressão entendemos como uma forma designadora de protes-

to. Nesse caso, o anafórico não retoma o termo, mas, indiretamente, por inferências, 

construímos o sentido apoiados na âncora textual uma greve de fome. 

Portanto, percebemos que há uma preocupação do enunciador em estabele-

cer a continuidade referencial da narrativa por meio de vários recursos lingüísticos 

apresentados (Quadro 4). 

 

 

 

 

 

                                                 
22 A pronominalização se dá por pro-formas pronominais, numerais e adverbiais. (TEIXEIRA, 2002) 



Linha 
do tex-

to 

Ocorrência 
anafórica 
no texto 

Estratégia de 
designação 
anafórica 

Relação 
referencial 
anafórica 

4 todos 
AI realizada por pro-
nomes introdutores 

de referentes 

O anafórico “todos” é inferível 
por meio do termo “papai” . 

6, 7 
15 

dele 
ele 

Anáfora correferenci-
al 

co-significativa 

Os pronomes “dele” e “ele” 
reativam o referente Maldinni, 
introduzido anteriormente. 

 
12 
 

 
dele 

 

Anáfora correferenci-
al 

co-significativa 

Os pronomes “dele” retomam 
o referente pai desnaturado”. 

7, 15 ela 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O pronome “ela” retoma o 
referente “a Bette” . 

9 “esse pai des-
naturado” 

Anáfora correferenci-
al com recategoriza-

ção 

A expressão “esse pai desna-
turado” retoma o referente 
“Dr. Carlos M.”. 

11 
14 

isso 
tudo 

Anáfora encapsula-
dora23 

O pronome demonstrativo “is-
so” resume a porção prece-
dente do texto. Semelhante-
mente, ocorre com pronome 
indefinido “tudo” que recupera 
informações do contexto. 

19, 21 
23 

ele 
dele 

Anáfora correferenci-
al 

co-significativa 

Por pronominalização, os ter-
mos anafóricos “ele” e “dele” 
retomam o referente Liuzzi. 

21 um protesto 

AI baseada em infe-
rência ancorada no 
modelo de mundo 

textual 

O termo “um protesto” é a 
ativação dos referentes “greve 
de fome” “acampar no quintal”  

Quadro 4 – Quadro sinóptico da análise do texto P1T1 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

                                                 
23 Cavalcante (2003a) sugere que incluamos entre as anáforas encapsuladoras os casos tratados na 
literatura como sendo dêiticos discursivos. 



3.2.2 Texto P1T4 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

     Cara Iushia hoje me senti humilhada, o ser mais incapacitado do mundo foi 
horrivel! 
 Tudo começou hoje de manhã quando mamãe e papai disseram que 
havia um jantar especial logo mais a noite que nele seria realizado a tábula 
redonda [é como chamamos o conselho de nossa família no qual decidimos e 
anunciamos coisas importantes.] para anunciar uma grande mudança em nos-
sas vidas. A princípio achei que este seria o momento perfeito para anunciar 
que tinha sido selecionada a concorrer uma bolsa de estudos em uma das 
melhores escolas italianas. 
 Mas, quando a taça a qual bebia escorregou de minhas mãos e molhou 
todo o chão, as palavras que meu pai havia dito começaram a ressoar em mi-
nha cabeça, naquele momento meu mundo desabou. Em minha cabeça ficava 
repetindo a mesma pergunta: “Porque justo agora depois de tanto tempo bus-
cando pessoas que mim entendessem, agora que estava chegando ao meu 
objetivo junto com os meus amigos a Sofia, Alicia e o Maldinni, que estava se 
tornando muito mais que um amigo para mim.” No momento mais feliz de mi-
nha vida meu pai tinha que ser transferido para o Brasil, um país que só tem 
futebol e carnaval, isso foi uma bomba em minha vida. 
 Naquele momento, eu explodi. Disse tudo que sentia, que aquilo não 
era justo logo agora que estava alcançando os meus objetivos. Falei, falei e 
falei mas meu pai disse que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar 
isso, mesmo assim, continuei gritando e esperneando. Disse que o Brasil era 
um país sem cultura, de pessoas burras, inúteis e de prostitutas que só espe-
ravam a chance de arranjar um estrangeiro para lhe sustentarem bem como 
as suas famílias. Naquele instante senti a mão de mãe no meu rosto, a dor 
que mim possuiu ativou minha memória, então lembrei que minha mãe era 
brasileira e que meu pai ajudava financeiramente a família dela. 
 Sai correndo de lá e mim tranquei no quarto, foi quando finalmente ouvi 
a voz do meu irmão, Liuzzi, que havia ficado calado todo o tempo e ele come-
çou a mim defender enquanto a minha mãe chorava e meu pai tentava acal-
mar a situação não sai e não vou sai o resto da noite do meu quarto e ainda 
consigo ouvir o choro de minha mãe da sala de jantar. 
    
  BEIJOS DE SUA AMIGA 
  PAOLA!!! 

 

Ao identificarmos e analisarmos algumas ocorrências anafóricas nesse texto, 

destacamos algumas delas evidenciando as relações referenciais estabelecidas com 

seus antecedentes. 

Observe que o pronome “nele” (linha 4) retoma pontualmente o referente       

“jantar especial” (linha 4). Em seguida, habilmente, o enunciador ativa o mesmo refe-

rente “jantar especial” por meio das expressões “tabula redonda” (linha 4), “o con-
selho” (linha 5) e “ coisas importantes” (linha 6). Nesse caso, ao ser ativado o 



referente, acionamos o conhecimento enciclopédico, intertextualizando-o com Távola 

Redonda, que também ocorria por ocasiões para tomadas de decisões. O que não 

nos deixa dúvidas de que no “jantar especial” a situação que seria vivida em família 

era formal e de tomadas e/ou anúncio de decisões. 

 Embora haja omissão de ação na seqüência narrativa, ao ser inserido o 

sintagma “a taça” (linha 10) identificamo-lo como anafórico de “jantar especial” (li-

nha 4), visto que abre o esquema mental no qual taça está entre seus elementos. 

Na linha 19, com o pronome “aquilo” e, na linha 22, com o pronome “isso”, 

temos situações em que os pronomes encapsulam a porção anterior e ativam a in-

formação acerca da transferência. Já na linha 27, temos o anafórico “dela” que re-

toma inteiramente o referente “mãe" (linha 25). Por fim, temos o anafórico “ele” (li-

nha 29) que retoma o referente “Liuzzi”, na mesma linha e dar continuidade ao texto. 

O texto analisado apresenta, portanto, várias ocorrências anafóricas não só 

por correferencialidade como também por inferência (Quadro 5). Esse fato leva o 

interlocutor a estabelecer as relações de sentido de forma direta e inferencial visto 

que as informações estão no co(n)texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linha 
do tex-

to 

Ocorrência a-
nafórica 
no texto 

Estratégia de de-
signação anafórica 

Relação 
Referencial 
anafórica 

4 nele 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

Por meio do anafórico “nele” 
há a ativação do referente 
“jantar especial”. 

4 
5 
6 
 

tábula redonda 
o conselho 

coisas importan-
tes 

AI baseada em infe-
rências ancoradas no 

mundo textual 

Os anafóricos estão ancorados 
em “jantar especial” que ativa 
o conhecimento enciclopédico, 
intertextualizado. 

10 a taça 
AI baseada em mo-
delo mental e es-
quema cognitivo 

A âncora “jantar especial” abre 
o esquema mental no qual “a 
taça” está inserido 

19 
22 

aquilo 
isso 

Anáfora encapsula-
dora 

Os pronomes encapsulam a 
porção anterior e ativam a in-
formação acerca da transfe-
rência. 

27 dela 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O anafórico “dela” retoma o 
referente “mãe”. 

29 ele 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

De forma pronominalizada, o 
anafórico “ele” retoma o refe-
rente “Liuzzi” e dar continuida-
de ao texto. 

Quadro 5 – Quadro sinóptico da análise do texto P1T4 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

 



3.2.3 Texto P1T13 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Roma, 05 de janeiro de 1975 
     Querido diário, 
   Hoje foi um dos piores dias da minha vida... não sei nem como começar a 
falar o que houve... Bom, hoje cedo eu e meu irmão Liuzzi ainda estávamos 
na mesa quando escutamos alguém batendo na porta, era o carteiro, meu pai 
foi lá e recebeu um envelope, quando olhamos sua expressão, percebemos 
que não era uma boa coisa... Logo que mamãe percebeu que se tratava de 
um assunto delicado, pediu que nós subíssemos para o quarto. Porém, devo 
admitir que fiquei bastante curiosa para saber o que tinha escrito naquela car-
ta. Eu e Liuzzi escutamos um barulho vindo da sala... nossos pais estavam 
discutindo... não dava para saber o que realmente era. A única frase que con-
segui escutar e entender no meio de toda aquela barulheira foi minha mãe 
dizendo: “Não podemos fazer isso com as crianças”. Na hora tive vontade de 
sair do quarto e espiar pela escada, mas me contive, quando ouvi papai dizer 
que eu e Liuzzi íamos ter que nos acostumar, pois não havia outra saída. 
Nessa hora tive certeza que aconteceria algo que acabaria a nossa família 
para sempre e achava que eu e meu irmão éramos que sofreria mais com is-
so. Esperamos o dia todo para saber o que estava acontecendo, quando fi-
nalmente meu pai nos avisou que precisava nos falar após o jantar. Ficamos 
ansiosos. Depois que todos nós já tínhamos jantado fomos para a sala. Meu 
pai ficou calado, ate que eu perguntei o que era que ele queria falar comigo e 
com Liuzzi, então ele se levantou e deu a noticia: “Eu queria dizer que.. como 
vocês sabem eu gerencio uma empresa automobilística, lá eles têm conheci-
mento de que sei falar o português muito bem devido a mãe de vocês ser bra-
sileira...” Eu o interrompi : “Pai onde o senhor quer chegar com essa historia? 
Ele respondeu: “Bom...o fato é que fui selecionado para gerenciar uma filial da 
empresa no Brasil, pois ela não corresponde aos nossos anseios econômi-
cos”. Minha mãe tomou a palavra e disse: “Isso aconteceu por seu pai ter mui-
ta competência, foi selecionado entre muitas pessoas”. Eu fiquei sem saber o 
que dizer, então meu irmão disse: “O papai é competente por dedicar mais ao 
trabalho do que a própria família, na hora que eu consigo me dar bem no time, 
chegando a ser o capitão e ser apontado como melhor jogador de voleibol do 
colégio, acontece uma coisa dessa... eu só posso ter muito azar mesmo!”. De-
pois disso Liuzzi saiu correndo para o quarto. Eu não falei nada, pois sabia 
que não mudaria o fato de que papai foi transferido e logo para o Brasil, um 
pais tão longe daqui da Itália. Eu apenas me retirei da sala em silêncio e vim 
aqui para o quarto. O que me deixa mais triste é saber que terei que abrir mão 
de minhas amigas Sofia e Alicia, sem falar de Maldinni, meu grande “amigo”. 
Ainda estou um pouco confusa em relação a toda essa historia, que eu prefe-
ria que não passasse de um grande mau entendido, a única coisa que consigo 
fazer alem de escrever, é chorar, chorar, chorar e chorar... Agora tenho que ir 
dormir, foi um dia muito longo! 
            Boa noite! 
        Paola... 

 



Ao iniciar a narrativa, o autor deixa pista textuais das quais podemos inferir 

seu sentido. Temos o sintagma “um envelope” (linha 6) que não retoma nenhum 

elemento prévio, mas ancorado no referente “o carteiro” (linha 5) que por meio de 

esquemas mental, dentre os vários elementos, o anafórico liga-se ao termo carteiro 

e introduz um referente novo. 

Em “naquela carta” (linha 9), a relação anafórica dá-se também pela infe-

rência que fazemos ao termo “um envelope” que está relacionado ao “o carteiro” (li-

nha 5) que, como âncora, abre o domínio para os vários elementos que se ligam a 

ele. 

Na linha seguinte (linha 13), temos a expressão anafórica “as crianças”, que 

embora seja a fala da mãe, faz remissão aos referentes “eu” e “meu irmão” (linha 4) 

que são os filhos a quem os pais ainda se referem como crianças. Nessa mesma 

linha de continuidade referencial, temos a expressão “nossa família” (linha 16) que 

ancorada nos referentes “nossos pais” (linha 10), “as crianças” (linha 13) e baseado 

em nosso conhecimento de mundo, inferimos que esses elementos constituem a 

família a qual o enunciador remete. 

Em face às situações ocorridas na narrativa, destacamos os pronomes “ele”, 

identificados nas linhas 21 e 22, em que há correferencialidade com retomada total 

ao referente previamente enunciado com o termo “meu pai” (linha 20). Também ve-

rificamos caso semelhante em que o pronome “ela” (linha 27) retoma totalmente a 

expressão “uma filial da empresa” (linha 27). Igualmente, verificamos os pronomes   
“o” (linha 25) e “ele” (linha 26) retomam o referente ”pai”. Diferente do que acaba-

mos de relatar, o pronome “eles” (linha 23) não retoma nem mantém correferencia-

lidade com o referente, porém, é claramente identificável, quando inferimos que se 

trata das pessoas que fazem a empresa automobilística. 

Mais adiante, as expressões referenciais “o capitão”, “melhor jogador de 
voleibol” na linha 32, estão ancoradas no sintagma “no time” do qual temos conhe-

cimento que os anafóricos constituem elementos de sua configuração. Por fim, na 

linha 40, o sintagma anafórico “toda essa história” encapsula uma porção antece-

dente, ou seja, retoma de forma resumida o segmento anterior anunciado pelo pai. 

Após a identificação de algumas ocorrências de expressões referenciais no 

texto, listamo-las para explicar suas relações referenciais com os termos anafóricos 

(Quadro 6). 



Linha 
do tex-

to 

Ocorrência a-
nafórica 
no texto 

Estratégia de de-
signação anafórica 

Relação 
referencial 
anafórica 

6 um envelope 
AI baseada em es-

quemas cognitivos e 
modelos mentais 

Nesse caso, a expressão “um 
envelope”, está ancorada no 
termo “o carteiro” por meio do 
esquema cognitivo. 

9 naquela carta 

AI baseada em rela-
ções semânticas ins-
critas nos SNs defini-

dos 

A relação anafórica, dar-se 
pela introdução do anafórico 
“naquela carta” o qual está 
ancorado no termo “um enve-
lope”. 

13 as crianças AI com categorização 
de novo referente 

O anafórico “as crianças” faz 
remissão ao referente “eu e 
meu irmão Liuzzi” (os filhos). 

16 nossa família 
AI baseada em infe-
rência ancorada no 

mundo textual 

A expressão “nossa família” 
tem seu valor anafórico ao an-
corar-se nas pistas como: 
“nossos pais”, “eu e Liuzzi”- as 
crianças. 

21, 22 ele 
Anáfora correferenci-

al com co-
significativa 

A relação anáfora ocorre por  
pronominalização em que “e-
le” retoma o referente já indi-
cado no cotexto “meu pai”. 

23 eles 
AI baseada em infe-

rências ancoradas no 
mundo textual 

Ao termo “eles”, inferimos que 
são das pessoas que fazem a 
empresa automobilística.  

25 
26 

o 
ele 

Anáfora correferenci-
al  

co-significativa 

Os anafóricos “o” e “ele” re-
tomam totalmente o referente 
“pai”. 

27 ela 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O anafórico “ela” retoma pon-
tualmente o referente “uma 
filial da empresa.” 

32 
32 

o capitão 
melhor jogador 

AI baseada em rela-
ções semânticas ins-
critas nos SNs defini-

dos. 

Essas expressões referenciais 
ancoram-se no sintagma “no 
time”. 

40 toda essa histó-
ria 

Anáfora encapsula-
dora 

O sintagma “toda essa histó-
ria” retoma de forma resumida 
o segmento anterior anunciado 
pelo pai. 

Quadro 6 – Quadro sinóptico da análise do texto P1T13 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 
 

 

 



3.3 ANÁLISES DOS TEXTOS – PÁGINA 2 

 

 

3.3.1 Texto P2T4 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Querido Di, 
 
   Hoje eu fui ao colégio pedir a transferência e avisar aos meus amigos, pri-
meiro falei com Alicia e Sofia quando falei as três caíram no choro elas não 
queriam que eu fosse embora, alias eu mesma não queria mais não tinha es-
colha eu não podia ficar tinha que partir com minha família, depois que falei 
com elas fui conversar com Maldinni cara, fiquei arrasada ele não parecia mui-
to triste com a noticia sabe ? Fiquei revoltada com a atitude dele! Como ele 
poderia me pedir em namoro como os amigos dele tinham me falado se ele 
não estava nem aí para mim! Estou arrasada pelo menos essa viagem serviu 
de alguma coisa agora eu já sei quem ele é! Como pude me enganar tanto! 
Agora vou esquecer esse garoto, não vou mais falar dele! 
Alias nem te contei, hoje quando voltei do balet estavam todos os meus ami-
gos estavam aqui em casa me esperando para uma festa surpresa, foi muito 
lindo! Sem falar nas homenagens que eu recebi, chorei muito. Afinal já vou 
viajar amanham e deichar todos os meus amigos aqui! Cara, mais a homena-
gem que eu mais gostei foi a de Alicia e Sofia, foi muito linda pô eu chorei co-
mo nunca, bom di agente conversar mais depois vice. Bjus 
   P.S. A viagem vai ser longa! 

 

Ao analisarmos no texto algumas ocorrências anafóricas, tecemos algumas 

considerações acerca destas, destacando-as de acordo com as relações estabeleci-

das. A primeira delas é com relação à expressão anafórica “as três” (linha 4), dado 

o gênero textual utilizado,diário, no qual subentende-se que a terceira pessoa, que o 

nome nuclear, foi omitido dando lugar ao numeral, que o substituiu, estabelecendo 

relação referencial com “Alicia” e “Sofia” (linha 4) e o referente Paola termo marcado 

pelo verbo “falei”. 

De forma correferencial, os pronomes “elas” (linhas 4 e 7) retomam o mesmo 

referente no caso “Alicia e Sofia”. Assemelhando-se a esse caso, temos o pronome 

“ele” (linha 7) que retoma inteiramente o referente “Maldinni” (linha 5). 

Dando continuidade à narrativa, o enunciador utiliza-se de recategorização e 

introduz a expressão “esse garoto” (linha 12) a qual retoma o referente “Maldinni” 

(linha 7). 

Destacamos, também, o anafórico “a homenagem” (linha 17) que, correfe-

rencialmente, retoma o termo “nas homenagens” (linha 15). 



Por fim, sem retomada, mas baseado em elementos textuais, temos o sintag-

ma “a viagem” (linha 19), que mantém uma relação com o verbo viajar no segmento 

“viajar amanham” (linha 16), o qual é ativado e nominalizado por meio da expressão 

a viagem. 

Sustentados nas análises acima, vemos, no texto, a progressão referencial 

bem diversificada das ocorrências anafóricas (Quadro 7). 

Linha 
do tex-

to 

Ocorrência a-
nafórica 
no texto 

Estratégia de de-
signação anafórica 

Relação 
Referencial 
anafórica 

4 as três Anáfora parcial 
co-significativa 

Na expressão anafórica, “as 
três” o nome nuclear foi omiti-
do e o numeral substitui o ter-
mo estabelecendo relação 
com os referentes “Alicia” e 
”Sofia”. 

4, 7 elas 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O pronome “elas” retoma in-
teiramente os referentes Alicia 
e Sofia. 

7,  9,10 
8, 9 

ele 
dele 

Anáfora correferenci-
al 

co-significativa 

Os pronomes “ele” e “dele” 
retomam, diretamente, o refe-
rente Maldinni. 

9 esse garoto 
Anáfora correferenci-
al com recategoriza-

ção 

Com o anafórico “esse garo-
to” ocorre uma retomada ao 
referente Maldinni de forma 
recategorizadora. 

17 a homenagem 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O anafórico “a homenagem”  
retoma o referente “as home-
nagens”. 

19 a viagem 

AI baseada em ele-
mentos textuais ati-
vados por nominali-

zações 

O anafórico “a viagem” não 
faz retomada, mas nominaliza 
e ativa o segmento “viajar a-
manham” 

Quadro 7 – Quadro sinóptico da análise do texto P2T4 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 
 

 

 



3.3.2 Texto P2T8 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 Compreensivo diário 
 A dois ou três dias atrás eu já não sabia o que fazer, mais sabia que 
não havia o que ser feito. O dia de minha partida e eu estava cada vez mais 
angustiada com o dia de minha mudança. 
 Alicia deu a idéia de fazer um “bota fora”, ou seja, uma despedida, mais 
eu disse a ela que preferia que não houvesse festa, alegando não estar “cli-
ma” para festejar alguma coisa. 
 Ontem já estava tudo programado, haveria uma festa surpresa para 
mim ( que não tão surpresa assim ) mais a festa seria só para os amigos mais 
íntimos, cerca de 30 à 50 pessoas. Todos festejaríamos naquela noite. 
 
 A festa foi ótima, eu estava super animada e me diverti bastante. Me 
despedi de todos e chorei bastante e ao final da festa lá estava eu sozinha 
pensando  na vida e após horas ali sentada eu estava psicologicamente pre-
parada e decidida a mudar minha vida.  
 
 Beijinhos 
 
      Paola 

 

Iniciamos a análise deste texto destacando o anafórico “ minha mudança” 

(linha 4) cuja expressão retoma de forma categorizada o sintagma “minha partida” 

(linha 3) que significa mudar-se. 

Observando a seqüência narrativa, detectamos a expressão anafórica “bota 
fora” (linha 5) que está ancorada no sintagma “minha partida” o qual remete à festa 

de despedida. Na linha 6, temos o pronome “ela” que pontualmente retoma o refe-

rente “Alicia” (linha 5) de forma correlata. Caso semelhante ocorre com o anafórico 

“festa surpresa” (linha 8) que retoma o referente “festa” (linha 6) acrescido de nova 

atribuição festa surpresa. 

Na linha 12, observamos que o anafórico “a festa” nominaliza o verbo feste-

jaríamos e ativa o trecho “todos festejaríamos naquela noite” (linha 10). O verbo an-

tecedente é retomado como nome. 

Baseado em inferência ancorada no texto, o anafórico “todos” (linhas 10 e 

13) é claramente inferível ao termo antecedente “os amigos mais íntimos” (linha 9). 

Nesse texto, não podemos deixar de verificar a variação nas ocorrências ana-

fóricas, as quais, provavelmente, correspondam às intenções do enunciador em sus-

tentar a progressão referencial e a construção dos sentidos de forma diversificada 

(Quadro 8). 



Linha 
do tex-

to 

Ocorrência a-
nafórica 
no texto 

Estratégia de de-
signação anafórica 

Relação 
referencial 
anafórica 

4 a minha mu-
dança 

Anáfora correferenci-
al com recategoriza-

ção 

A expressão anafórica “minha 
mudança” retoma o sintagma 
“minha partida” de forma cate-
gorizada. 

5 bota fora 

AI baseada em infe-
rência ancorada no 
modelo do mundo 

textual 

A expressão anafórica “bota 
fora” está ancorada no sin-
tagma “a minha partida”. 

6 ela 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O anafórico “ela” retoma pon-
tualmente o referente “Alícia” 

8 festa surpresa 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O referente “festa” foi reto-
mado com repetição e acres-
cido de nova atribuição “festa 
surpresa”. 

9 a festa 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O sintagma “a festa” retoma o 
referente “festa surpresa”. 

10,13 todos 
Ai baseada em infe-
rência ancorada no 
modelo do mundo 

textual. 

Ao anafórico “todos” atribuí-
mos, por inferência, o termo 
antecedente “os amigos mais 
íntimos”. 

12 a festa 

Anáfora indireta ba-
seada em elementos 
textuais ativados por 

nominalizações 

Observa-se que o anafórico “a 
festa” nominaliza e ativa o 
trecho “todos festejaríamos 
naquela noite”.  

Quadro 8 – Quadro sinóptico da análise do texto P2T8 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

 

 



3.3.3 Texto P2T9 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 19 de setembro- segunda feira às 13:30. 
 
 Hoje eu fui despidir de Sofia e Alicia. Elas choraram muito, mas enten-
deram que não sou eu que quero viajar. Agora o pior foi quando fui me despe-
dir de Maldinni. Eu comecei a chorar e ele me deu um abraço. Depois quando 
eu já tava saindo, eu puxei o braço dele e ele me deu um beijo. Na hora foi 
ótimo, mas depois quando eu pensei melhor, foi muito pior, pois agora eu sei 
que ele gosta de mim. E eu nem vou poder namorar com ele. Meu pai vai se-
parar um amor tão lindo, ta certo que eu sou um pouco dramática,mas agora 
eu não estou sendo nem um pouquinho. 
 Ele não quer só separar um amor como quer destruir as vida do meu 
irmão.Logo agora que ele se dedicou ao vôlei, ele ate virou capitão. 
 Eu estou tentando da uma força para ele, mas quem precisa de força 
sou eu. 
 
 
     19 de setembro segunda- feira às 20:22. 
 Amanha eu já vou viajar, as 07:00 eu já vou estar dentro do avião indo 
para o Brasil. 
     Beijos        Paola  

 

Prosseguindo com as análises, detalhamos aqui algumas das ocorrências a-

nafóricas encontradas no texto acima e as sintetizamos no Quadro 9. 

 Nesse texto constamos um maior número de correferencialidade. Começamos 

por destacar o pronome “elas” (linha 3) que por meio da expressão pronominal os 

referentes “Alicia” e “Sofia” são retomados. Igualmente, temos nas linhas 5 e 6 em 

que os anafóricos “ele” e “dele” retomam o mesmo referente, no caso, “Maldinni” 

(linha 5). Aproveitando o mesmo raciocínio de análise, incluímos não só os anafóri-

cos da linha 11 o pronome “ele” em que o anunciante retoma o referente “meu pai” 

(linha 8), como também o pronome “ele” (linhas 12 e 13) que retoma o referente 

“meu irmão”. Em cada um desses casos temos um referente diferente para o prono-

me “ele”, no entanto, as situações retomam um referente previamente anunciado o 

que constituem a correferencialidade. 

 Mais adiante, o anafórico “capitão” (linha 12) não coincide com a âncora “vô-

lei” (na mesma linha), mas por meio de conhecimentos de mundo sabemos que capi-

tão, na dimensão esportiva, é o jogador que comanda o time e o representa perante 

o árbitro. Essa anáfora é ocasionada por esquemas cognitivos e modelos mentais. 



 No decorrer do texto, encontramos um número significativo de ocorrência 

pronominal, de retomada direta, mas também algumas sem retomadas diretas. Por 

esses fatos, percebemos as diversas possibilidades de estabelecer e construir o 

sentido no texto. 

Linha 
do tex-

to 

Ocorrência a-
nafórica 
no texto 

Estratégia de de-
signação anafórica 

Relação 
referencial 
anafórica 

3 elas 
Anáfora correferenci-

al  
co-significativa 

Por meio do pronome “elas” 
os referentes “Alicia e Sofia “ 
são  retomados pontualmente. 

 5, 6, 8 
6 

ele 
dele 

Anáfora correferenci-
al  

co-significativa 

Em todas as ocorrências os 
anafóricos “ele” e “dele” re-
tomou o mesmo referente 
“Maldinni” 

11 ele 
Anáfora correferenci-

al  
co-significativa 

Pontualmente, o anafórico “e-
le” retomou o referente “meu 
pai”. 

12, 
13,12 ele 

Anáfora correferenci-
al  

co-significativa 

Nas duas ocorrências, os ana-
fóricos “ele” retoma o  refe-
rente “meu irmão”. 

12 capitão 
AI baseada em es-

quemas cognitivos e 
modelos mentais 

Por meio de conhecimentos de 
mundo, o anafórico “capitão”, 
remete a âncora “vôlei” que 
compreende vários elementos 
esportivos.  

Quadro 9 – Quadro sinóptico da análise do texto P2T9 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 
 



3.4 ANÁLISES DOS TEXTOS – PÁGINA 3 

 

 

3.4.1 Texto P3T3 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

27/10/2005 
Querido diário, 
 
Já se passou uma semana desde a nossa mudança para essa micro cidade 
do interior do estado de São Paulo. 
A cidade é um “ovo”, não tem shopping e só tem um salão de beleza 
Mas o meu novo quarto é um sonho! É bem maior que o outro e papá com-
prou vários móveis novos. 
A minha escola é + ou - , mas pra falar a verdade, ela é cheia de gatinhos! Eu 
já fiz até algumas amizades com os fofuchos da sala. Por falar em amizades, 
eu estou falando com as meninas e com o Maldinni todos os dias e eles estão 
me pondo a par de todos os babados, mas não é segredo para ninguém que 
eu morro de saudades da minha Itália, da minha casa, das minhas amigas, do 
Maldinni, de tudo! 
O Liuzzi, entrou no time de vôlei do colégio, mas ele está muito sozinho (tadi-
nho!). O Li não é tão “despachado” como eu, mas a filha da nossa vizinha, a 
Endora ou Dorinha, como eles chamam está fazendo uma amizade com ele. 
Papai mamá estão até mais próximos de nós com essa mudança. É como se 
diz: há males que vem para o bem. 
 
    Agora, eu vou dormir. 
 
      Paola. 

 

Ao analisarmos o texto, observamos que o anunciador utiliza com maior fre-

qüência a anáfora direta. 

Inicialmente, temos a expressão “a cidade é um ovo” (linha 6) que retoma 

de forma recategorizada o referente “essa micro cidade” (linha 4) designando a partir 

de uma dimensão física uma relação de pequenez conforme apontado no texto pe-

las expressões micro e ovo. 

Prosseguindo com a narrativa, vemos que o enunciador retoma de forma par-

cial o referente “o novo quarto” (linha 7) por meio do indefinido “o outro” (na mesma 

linha) que omite o nome nuclear ao qual se refere. 

No percurso do texto, percebemos que a retomada referencial por pronomina-

lização está bem marcada. Iniciemos observando as ocorrências a partir da linha 9 

quando o pronome “ela” retoma pontualmente o referente “minha escola” (na mes-



ma linha). Em seguida, na linha 11, temos o anafórico “eles” que retoma os referen-

tes “as meninas e Maldinni”. Do mesmo modo, o pronome “ele” (linhas 15) que re-

toma totalmente o referente Liuzzi. Em todos esses casos de pronominalização, há 

uma relação de correferencialidade. 

 Servindo-se da recategorização, temos a expressão “os fofuchos” que de 

forma meronímica tem como âncora o referente “gatinhos” (linha 9). 

Logo adiante, observamos, também, que o sintagma nominal “essa mudan-
ça” (linha 18) retoma o referente “nossa mudança” (linha 4) recuperando-o no con-

texto. 

Não se limitando à correferencialidade, o enunciador utiliza-se de outras es-

tratégias para estabelecer a continuidade referencial. É o caso do pronome “eles” 

(linha 17) que não retoma nenhum referente anteriormente introduzido, mas com 

base no termo “a filha da nossa vizinha” podemos interpretar o pronome como intro-

dutor de novo referente: os familiares da garota. 

Nesse texto, não podemos deixar de verificar a incidência nas anáforas dire-

tas o que pode ser provável que correspondam às intenções do enunciador em ser 

direto (Quadro 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linha 
do tex-

to 

Ocorrência a-
nafórica 
no texto 

Estratégia de de-
signação anafórica 

Relação 
referencial 
anafórica 

6 a cidade é um 
ovo 

Anáfora correferenci-
al com recategoriza-

ção 

O segmento anafórico “a ci-
dade é um ovo” retoma e re-
categoriza o referente “nessa 
micro cidade”. 

7 o outro 
Anáfora 

parcialmente 
co-significativa 

Neste caso, o anafórico “o 
outro” retoma o referente “no-
vo quarto”. 

9 ela 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O pronome anafórico “ela” 
retoma o referente “minha es-
cola” 

10 os fofuchos 
Anáfora correferenci-
al com recategoriza-

ção 

De forma recategorizada, o 
sintagma “os fofuchos” reto-
ma o referente “gatinhos”. 

11 eles 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O pronome anafórico “eles” 
retoma o referente “as meni-
nas” e “Maldinni” estabelecen-
do uma relação de correferen-
cialidade. 

15 ele 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O pronome anafórico “ele” 
retoma, pontualmente, o refe-
rente Liuzzi. 

16 o Li 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O anafórico “o Li” retoma o 
referente Liuzzi. 

17 eles 

AI esquemática reali-
zada por pronome 

introdutor de referen-
te 

Por inferência, ancorados no 
termo “a filha da nossa vizi-
nha”, o anafórico “eles” refere-
se aos familiares da vizinha.  

18 essa mudança 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O anafórico “essa mudança” 
retoma  o referente “nossa 
mudança”. 

Quadro 10 – Quadro sinóptico da análise do texto P3T3 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 
 

 



3.4.2 Texto P3T5 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Querido diário, 
 
Eu sabia, eu tinha certeza que vim morar no Brasil seria um saco. Só não é 
pior porque meus primos e minha família são muito legais. Mas o povo do co-
légio é um porre, ô povinho implicante. Você acredita que eles ficaram tirando 
onda com a minha cara porque eu era italiana, ninguém merece, e quando eu 
fui falar para o Liuzzi, ele disse que também ficaram fazendo gracinha, com a 
cara dele. Eu fui falar com a minha mãe sobre isso, e sabe o que ela falou? 
Que era normal, e temporário! Ah, me economize, dizer que isso é normal, é 
um pouquinho D+, para a minha cabeça. Até que a cidade, a rua e a casa que 
a gente está morando é legal, meu quarto é um mundo gigante,mas eu prefe-
ria 100.000 vezes, a cidade, a rua e o quarto da Itália. 
O papai está todo feliz, porque o novo emprego dele é ótimo, a mamãe está 
transbordando felicidade porque está perto da vovó, do vovô e do resto da 
família, o Liuzzi está em uma fossa tão grande que se levanta de manhã e não 
dá nem BOM DIA. Mas eu estou pior, imagine ficar longe do Maldinni, o meu 
deus grego. Ai, ai, ai, eu vou MORRER, eu não tenho mais amigos verdadei-
ros porque onde eu vou arranjar, amigos melhores, do que Sofia e Alicia, 
NUNCA! Nem que eu passasse os restos dos meus dias nesse projeto de ci-
dade! Mas eu já avisei quando eu completar 18 anos, Adeus Brasil! A Itália 
que me espere! 
 
                                                    Beijos 
 
                                                 Paola. 

 

A partir da analise do texto, podemos destacar a expressão “povinho impli-
cante” (linha 5) que recategoriza o referente “o povo do colégio” (linha 4) a qual não 

acrescenta informações, mas evidencia o ponto de vista do enunciador sobre o refe-

rido. 

Dando continuidade ao texto, o enunciador privilegia a pronominalização que 

por maior uso desse recurso destaca-se dentre outras ocorrências anafóricas. Essa 

constatação dá-se a partir da linha 5, quando o enunciador emprega o pronome “e-
les” para retomar o referente “povinho implicante”(na mesma linha). Igualmente, a-

contece com os pronomes “ele” e “dele” (linhas 7 e 8) que retomam o mesmo refe-

rente, no caso “o Liuzzi” (linha 7). O enunciador segue com o uso do pronome e na 

linha 8, de forma também pontual, o pronome “ela” retoma o referente “minha mãe”. 

Assemelha-se a essas ocorrências, o caso da linha 13 em que o pronome “dele” 

retoma o referente designado como “papai”. Vemos que em todas essas ocorrên-

cias, temos a correferencialidade. 



Ainda de forma correferencial, temos a expressão referencial e atributiva “o 
meu deus grego” (linha 16) que retoma o referente “Maldinni” na mesma linha reca-

tegorizando-o por um SN de forma atributiva como falamos.. 

Já na linha 14, a expressão anafórica “o resto da família” que por inferência 

ancora nos referentes “vovó” e “vovô” na linha 14, e ativa conhecimentos prévios que 

dizem respeito à constituição de família. Assim, inferimos que o termo o resto da fa-

mília é empregado para incluir outros membros da família como irmãos, sobrinhos, 

etc. 

O texto analisado apresenta, portanto, várias ocorrências de correferenciali-

dade (Quadro 11). Este fato leva o leitor a estabelecer as relações de sentido de 

forma direta visto que as informações estão no contexto. 

Linha 
do tex-

to 

Ocorrência a-
nafórica 
no texto 

Estratégia de de-
signação anafórica 

Relação 
referencial 
anafórica 

5 povinho 
implicante 

Anáfora correferenci-
al com recategoriza-

ção 

O anafórico “povinho impli-
cante” recategoriza o referen-
te “o povo do colégio”. 

5 eles 
Anáfora correferenci-

al 
co-significante 

O pronome “eles apóia-se na 
âncora “povinho implicante”  e 
retomar esse referente. 

8 
7 

dele 
ele 

Anáfora correferenci-
al 

co-significante 

Retomam o mesmo referente 
“Liuzzi”. 

9 ela 
Anáfora correferenci-

al 
co-significante 

O anafórico “ela” retoma o 
referente “minha mãe”. 

13 dele 
Anáfora correferenci-

al 
co-significante 

O anafórico “dele” é atribuído 
ao referente designado por 
“papai”. 

14 do resto da fa-
mília 

AI baseada em infe-
rência ancoradora no 

modelo textual 

O sintagma “o resto da famí-
lia” ancora-se nos referentes 
“vovó” e “vovô”, dos quais infe-
rimos os outros familiares. 

16 meu deus grego 
Anáfora correferenci-
al com recategoriza-

ção 

A expressão referencial “o 
meu deus grego” retoma o 
referente “Maldinni” recatego-
rizando-o por um SN de forma 
atributiva. 

Quadro 11 – Quadro sinóptico da análise do texto P3T5 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 
 



3.4.3 Texto P3T6 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23/08/2002 
 
Querido diário, 
 
 É meu amigo, minhas primeiras semanas no Brasil não foram fácil, por-
que o Brasil é um país muito quente diferente da Itália, mas esse país tem um 
ponto bom porque tem muitas praias bonitas, muitas paisagens lindas como o 
cerrado, a caatinga. Aqui tem a floresta amazônica que é a maior em todo o 
mundo, tem muitos rios com destaque para as cataratas do Foz do Iguaçu, 
aqui nós podemos tomar vários banhos, porque a água é mais barata do que 
na Itália. Tem muitos animais de aves até peixes. Tem aves de todos os ta-
manhos e cores. Uma das mais belas aves que eu achei foi a arara azul que 
por sinal está ameaçada de extinção. Aqui tem as pessoas mais simpáticas 
que eu já tinha visto em toda minha vida elas nos acolhem muito bem, mas 
aqui no Brasil tem um ponto ruim, é que aqui tem muita violência mas isso po-
de ser superado pela gente. Aonde eu moro no interior, as pessoas são muito 
simples, uma ajuda a outra quando precisa, geralmente produz  produtos para 
a sua própria sustentação. Mas na verdade esse país é muito bonito e since-
ramente eu gostei de ter vindo morar aqui. 
 
     Um grande abraço,  
      Liuzzi 

 

Observando a construção textual, identificamos e destacamos algumas das 

ocorrências referenciais que contribuem para progressão do texto. 

A primeira observação é feita a partir do anafórico “o Brasil” (linha 6) que re-

toma diretamente, pelo próprio nome, o referente ”no Brasil” (linha 5) sem recatego-

rização, logo em seguida, diferentemente dessa retomada, temos o termo “esse pa-
ís” (linhas 6 e 18) que, de forma correferencial recategorizadora, retoma e reativa o 

referente “o Brasil”. 

Prosseguindo com o texto, ainda por correferencialidade, temos a expressão 

“a arara azul” (linha 12) que acrescenta informação especificando o referente reto-

mado e designado como “uma das mais belas aves”. 

Mais adiante, temos o pronome “elas” (linha 14) que, por meio de pronomina-

lização, retoma o referente “as pessoas mais simpáticas” (linha 14). Ainda sobre es-

se referente, o texto nos propicia identificar anáforas sem retomadas, ou seja, indire-

tas, que é o que ocorre quando a expressão “as pessoas mais simpáticas” se apóia 

no referente dêitico “aqui” (linha 10), a qual aponta para o Brasil, o que nos leva a 

inferir que “as pessoas mais simpáticas” de quem o enunciador fala são os brasilei-



ros, isso porque, mesmo que nessa ocorrência não haja retomada, mas há a ativa-

ção de novo referente com base em elementos prévios. 

Prosseguindo com a narrativa, temos uma anáfora parcial, quando os anafóri-

cos “uma” e “outra” (linha 17) retomam o referente “as pessoas” (linha 17). Nesse 

caso, não há retomada total, mas sim um processo de reativação de referentes. Ob-

servamos que nessa ocorrência, por economia lingüística o nome nuclear foi elimi-

nado tendo-se como elementos referenciais os anafóricos. Esse mesmo referente 

anafórico, “as pessoas” (linha 17), com base em elementos prévios como “aqui no 

Brasil” (linha 15) e “aonde eu moro no interior”  (linha 16), faz com que facilmente 

possamos depreender que esse referente alude ao povo brasileiro que reside na-

quela cidade. 

Sem retomadas, de forma categorizada como novo referente, temos o anafó-

rico “muita violência” (linha 15) que embora tenha relação direta com o referente 

“ponto ruim” não retoma, mas destaca-o como aspecto negativo do país. 

Por fim, temos o surgimento da expressão “a sua própria sustentação” (li-

nha 18) que baseada em inferência na âncora textual “as pessoas” (linha 17 enten-

demos que se trata da sustentação das pessoas daquela cidade. 

Sustentados nas análises acima, vemos que o texto trata sua progressão re-

ferencial bem diversificada nas ocorrências anafóricas (Quadro 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linha 
do tex-

to 

Ocorrência a-
nafórica 
no texto 

Estratégia de de-
signação anafórica 

Relação 
referencial 
anafórica 

6 O Brasil 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O referente “no Brasil” é reto-
mado pelo anafórico “o Bra-
sil”. 

6,18 esse país 
Anáfora correferenci-
al com recategoriza-

ção 

A expressão anafórica “esse 
país” por recategorização re-
toma e reativa o referente “o 
Brasil” 

14 as pessoas 
mais simpáticas 

AI baseada por infe-
rência ancorada no 
modelo do mundo 

textual 

Sem referente na superfície 
textual, inferimos que “as 
pessoas simpáticas” são os 
brasileiros.. 

12 arara azul 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O anafórico “arara azul” re-
toma o referente designado 
como “uma das mais belas  
aves” 

14 elas Anáfora correferenci-
al co-significativa 

O pronome “elas” retoma 
pontualmente o referente “as 
pessoas simpáticas” 

15 muita violência AI com categorização 
de um referente 

O anafórico “muita violência” 
não retoma a âncora “ponto 
ruim”, mas categoriza um as-
pecto negativo do país. 

17 as pessoas 

AI baseada em infe-
rência ancorada no 
modelo do mundo 

textual 

Ancorados em elementos pré-
vios como “aqui no Brasil”, “a-
onde eu moro, no interior” o 
anafórico “as pessoas” se 
refere ao povo brasileiro que 
reside naquela cidade. 

17 
17 

uma 
a outra 

Anáfora parcial 
co-significativa 

Nessa ocorrência, o anafórico 
“uma” e “outra” retomam o 
referente “as pessoas” 

18 sua própria 
sustentação 

AI baseada em infe-
rência ancorada no 
modelo do mundo 

textual 

A expressão “sua própria 
sustentação” baseia-se na 
âncora textual “as pessoas”. 

Quadro 12 – Quadro sinóptico da análise do texto P3T6 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 
 

 

 



3.5 ANÁLISES DOS TEXTOS – PÁGINA 4 

 

 

3.5.1 Texto P4T3 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

05/08/2002 
 
Querido diário, 
 
     Minhas primeiras semana no Brasil, no começo foi complicado, porque tive 
que ir para a escola sem conhecer ninguém, mas depois de algumas semanas 
eu conheci dois amigos que são Bruno e João. Eles foram as pessoas que me 
ajudaram pra eu se adaptar ao ensino do Brasil. As minhas professoras são 
muito legais, elas gostam muito de mim sempre que eu tenho dúvidas, elas 
me explicam até eu compreender. Meus amigos sempre perguntam se eu gos-
to mais daqui ou da Itália, e eu sempre falo que eu gosto daqui, uma das mi-
nhas primeiras experiência, foi quando os meus amigos me levaram para an-
dar de skate foi uma sensação maravilhosa, eu nunca tinha andado de skate. 
É, meu amigo, com a ajuda dos meus amigos e professoras eu estou se dan-
do bem nos estudos sem eles eu não saberia o que fazer. É, a cada dia eu 
gosto mais e mais desse país, principalmente das pessoas.   Um 
grande abraço 
                                                            Liuzzi. 

 

A leitura do texto possibilita-nos perceber que a organização e progressão re-

ferencial do texto diz respeito à preservação, à continuidade e retomada de referen-

tes textuais. Isso é o que mostramos a seguir. 

Inicialmente, destacamos os nomes próprios “Bruno e João” (linha 7) que 

remetem ao referente “dois amigos”, especificando-os. Em seguida, mantendo a se-

qüencialidade textual, por meio de pronominalização, temos o pronome “eles” (linha 

7) que retoma os referentes “dois amigos”, já indicados no cotexto como “Bruno e 

João” (na mesma linha). Ainda de forma pronominalizada, temos o anafórico “elas” 

(linha 9) que retoma o referente “as minhas professoras” (linha 8), mantendo a iden-

tidade referencial. Há também, na linha 15, por meio do anafórico “eles”, a retoma-

da referencial “aos meus amigos” e “professoras”. Nas ocorrências acima elucida-

das, observamos que há freqüência no uso das anáforas correferenciais. 

Prosseguindo, temos o sintagma “as pessoas” (linha 7), cuja relação anafó-

rica ocorre por recategorização.  De maneira facilmente identificável, percebemos 

que o anafórico retoma o referente “eles” a quem atribuímos ser Bruno e João. As-

semelha-se a esse tipo de ocorrência o caso das linhas 10 e 12, em que o termo 



anafórico “meus amigos” retoma os referentes “Bruno e João” identificáveis no co-

texto. 

A introdução repentina do sintagma “as minha professoras” (linha 8) envol-

ve aspectos textuais no processo inferencial, pois ancorado no referente “a escola”  

(linha 4)  adiciona uma informação nova, dada como conhecida. 

Por fim, o sintagma “desse país” (linha 16), que de forma correferencial re-

mete ao referente “Brasil” (linhas 5 e 8).  A partir desse mesmo referente, inferimos 

que “das pessoas” (linha 16) são os brasileiros. 

Nesse texto, as ocorrências anafóricas mostram-se predominantemente por 

correferência com continuidade referencial a qual contribui para a interpretação dire-

ta das anáforas (Quadro 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linha 
do tex-

to 

Ocorrência a-
nafórica 
no texto 

Estratégia de de-
signação anafórica 

Relação 
referencial 
anafórica 

7 Bruno e João 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

Os nomes próprios “Bruno e 
João” remetem ao referente 
“dois amigos” especificando-os

7 eles 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O pronome anafórico “eles” 
retoma os referentes “dois a-
migos” e “Bruno e João” 

7 as pessoas Anáfora correferenci-
al recategorizada 

O anafórico “as pessoas” 
retoma o referente “Bruno e 
João” 

8 as minhas pro-
fessoras 

AI baseada em infe-
rência ancorada no 
modelo do mundo 

textual 

O sintagma “as minhas pro-
fessoras” está ancorado no 
referente “a escola”  

9 elas 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O anafórico “elas” retoma o 
referente “as minhas professo-
ras”. 

10, 12 meus amigos 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O termo anafórico “meus a-
migos” retoma os referentes 
“Bruno e João” identificáveis 
no cotexto 

15 eles 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

Por meio do anafórico “eles” 
ocorre a retomada referencial 
a “meus amigos” e ”professo-
ras” 

16 desse país Anáfora correferenci-
al recategorizada 

O sintagma “desse país” está 
ancorado no referente “Brasil” 

16 das pessoas 

AI baseada em infe-
rência ancorada no 
modelo do mundo 

textual 

Por inferência, o sintagma 
“das pessoas” está ancorado 
no referente “desse país – 
Brasil . 

Quadro 13 – Quadro sinóptico da análise do texto P4T3 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 
 

 

 



3.5.2 Texto P4T5 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

 Querido diário, 
  
 Hoje eu acordei com muito medo de ir para escola. É claro que estou 
assim, porque hoje é o primeiro dia de aula que eu terei. O nome do meu novo 
colégio é “Marista de São Paulo”. 
 Meu irmão faz a sexta série e eu a sétima. Nós vamos ficar em salas 
diferentes, mas decidimos nos encontrar na hora do intervalo, para pelo me-
nos a gente ter alguém para conversar. 
 Minha mãe resolveu nos deixar na escola. Saímos de casa meia hora 
antes da aula começar. Demoramos quinze minutos para chegar no colégio. 
 Chegando ao colégio eu fui apresentada para toda a minha classe e 
todos pareciam muito legais. Uma menina que se chama Roberta foi logo “pu-
xando” assunto comigo e logo depois a Amanda começou a conversar comigo 
também. Adorei a minha turma. O medo tinha ido embora. 
 Minha mãe pegou eu e o Liuzzi no colégio para irmos para casa. Eu e 
meu irmão contamos todas as nossas experiências e sobre as nossas amiza-
des. Minha mãe ficou muito feliz.  
 Desculpe, mas agora eu vou fazer a tarefa de casa. Também vou estu-
dar. 
      Tchau 
       Beijos 
        Paola. 

 

Iniciamos a análise deste texto destacando o anafórico “assim” (linha 4) que 

retoma o segmento “acordei com muito medo de ir para escola” que explica o fato 

do medo. 

Prosseguindo a narrativa, o enunciador introduz os anafóricos o “primeiro 
dia de aula” (linha 4), “a sexta e a sétima série” (linha 6), “a hora do intervalo” 
(linha 7), “a aula” (linha 10), “a minha classe” (linha 11), “a minha turma” (linha 

14) e “a tarefa de casa” (linha18), os quais, ancorados no sintagma “a escola”, 

permitem abrir o esquema mental para os referidos termos e por meio deles o inter-

locutor construir os sentidos adequados às situações. 

Na continuidade textual, de maneira direta, os anafóricos “nós” (linha 6) e “a 
gente” (linha 8) retomam os referentes “meu irmão” e “eu”, (linha 6) estabelecendo a 

correferencialidade.  

Seguindo, temos o anafórico “todos” (linha 12), que por processo inferencial, 

está ancorado em “minha classe” (linha 11). Implicitamente esse anafórico é trans-

formado em colegas de sala e reconhecido por meio do termo “todos”. 



Mais adiante, é introduzido pela primeira vez o anafórico “uma menina”, que 

facilmente identificamos como sendo uma das colegas de sala, que teve a iniciativa 

de se apresentar a Paola.  Finalmente, temos o nome próprio “Roberta” (linha 12) 

que remete ao referente “uma menina”, especificando-o. 

Esse texto, em particular, apresenta uma predominância de ocorrências de 

anáforas indiretas, mostrando um grau maior de complexidade na escrita do enunci-

ador (Quadro 14). 

Linha 
do tex-

to 

Ocorrência a-
nafórica 
no texto 

Estratégia de de-
signação anafórica 

Relação 
referencial 
anafórica 

4 assim 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O anafórico “assim” retoma o 
segmento “acordei com medo 
de ir para escola”. 

4 
 
6 
 
7 
 

10 
11 
14 
18 

o primeiro dia 
de aula 

a sexta e a sé-
tima série 

a hora do inter-
valo 

a aula 
a minha classe 
a minha turma 

a tarefa de casa 

AI baseada em mo-
delo mental e es-
quema cognitivo 

Essas expressões referenciais 
ancoram-se no sintagma “a 
escola”, que abre o esquema 
mental para os referidos ter-
mos. 

6 
8 

nós 
a gente 

Anáfora correferenci-
al 

co-significativa 

Os anafóricos “nós” e “a gen-
te” retomam os referentes 
“meu irmão” e “eu” e designam 
as mesmas pessoas. 

12 todos 

AI baseada em infe-
rência ancorada no 
modelo do mundo 

textual 

O anafórico “todos” está an-
corado no segmento referenci-
al “toda a minha classe”. 

12 uma menina AI por categorização 
de um novo referente

O sintagma “uma menina” 
retoma o referente “toda minha 
classe” da qual o anafórico faz 
parte. 

12 Roberta 
Anáfora correferenci-

al 
co-significativa 

O nome próprio “Roberta” 
remete ao referente “uma me-
nina” especificando-o. 

Quadro 14 – Quadro sinóptico da análise do texto P4T5 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 



3.5.3 Texto P4T13 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Oi, Spit     22/08/2005 
     Enfim meu primeiro dia na escola, fiquei muito nervoso no começo, mas fui 
me acostumando aos poucos. No início fiquei muito espantado, surpreso com 
as várias culturas brasileiras e ação dos colegas de classe. 
     Na sala de aula quando os professores começaram a falar eu não entendia 
nada, mas logo comecei a dominar algumas palavras como POR FAVOR e 
OBRIGADO alguns garotos começaram a falar comigo, não entendi muito o 
que diziam mas entendi uma CORINTHIANS. Como lá na Itália muitas pesso-
as falavam no futebol do Brasil como também nos craques e times. Acho que 
vou me acostumar e fazer meus planos aqui no Brasil. 
 
      Liuzzi 

 

Ao analisarmos o texto, percebemos que a organização e seqüência textual 

contribuem para o leitor estabelecer a relação de sentido e compreensão existentes 

no interior do texto. Dessa forma, o autor deixa marcas dessas ocorrências, no texto, 

favorecendo a leitura. 

Comecemos destacando a expressão “dos colegas de classe” (linhas 4) 

“na sala de aula” e “ os professores” (linha 5), que não retomam nenhum referen-

te prévio, mas ancorado no referente “escola” (linha 2) abre o esquema mental no 

qual os anafóricos estão inseridos. Mais adiante, de forma especificada, o enuncia-

dor introduz os anafóricos “POR FAVOR”, “OBRIGADO” (linhas 6 e 7), e “CORIN-
THIANS” (linha 8) que retomam o referente “algumas palavras” (linha 7) determi-

nando as palavras aprendidas. 

Prosseguindo o texto, temos o anafórico “alguns garotos” (linha 7) que de 

forma recategorizada retoma o referente “colegas de sala” na linha 5. Mais adiante, 

temos o anafórico “uma” (linha 9) que, mesmo tendo o nome núcleo eliminado , re-

toma parcialmente o referente “algumas palavras” e introduz o referente novo Corin-

thians. 

No decorrer do texto, percebemos a variedade na utilização das estratégias 

anafóricas nas quais é importante perceber as inúmeras possibilidades de estabele-

cer o sentido no texto (Quadro 15). 

 



Linha 
do tex-

to 

Ocorrência a-
nafórica 
no texto 

Estratégia de de-
signação anafórica 

Relação 
Referencial 
anafórica 

4 
 
5 
5 

dos colegas de 
classe 

na sala de aula 
o professores 

AI baseada em es-
quemas cognitivos e 

modelos mentais 

Os sintagmas nominais estão 
ancorados no referente “es-
cola” . 

7 alguns garotos 
Anáfora correferenci-
al com recategoriza-

ção 

O anafórico “alguns garo-
tos” retoma o referente “co-
legas de classe”. 

6 
7 
9 

POR FAVOR 
OBRIGADO 

CORINTHIANS 

Anáfora correferenci-
al com recategoriza-

ção 

Os anafóricos retomam o 
referente “algumas palavras”. 

8 uma Anáfora parcial corre-
ferencial 

O anafórico substitui o nome 
núcleo e retoma o referente 
“algumas palavras”. 

Quadro 15 – Quadro sinóptico da análise do texto P4T13 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 
 



3.6 SÍNTESE DAS ANÁLISES 

 

 

O resultado das ocorrências anafóricas nos 12 textos analisados confirma, em 

parte, o que observamos, antes de trabalharmos com o corpus, que há predominân-

cia da anáfora direta na escrita textual dos alunos nessa faixa etária. Isso porque, 

comumente, as produções textuais apresentam baixo grau de complexidade no uso 

das anáforas. 

Ao analisarmos os textos, dentre as possíveis ocorrências anafóricas, identifi-

camos 133 anáforas distribuídas em âmbito geral, de forma direta e indireta. 

Do total de ocorrências encontradas, constatamos que 80 delas, aproxima-

damente, (60%) são anáforas diretas e as outras 53 são anáforas indiretas, repre-

sentando 40% dos casos (conforme Gráfico 1 e Gráfico 2). 

Na Tabela 1, foram descritos os tipos de anáfora, o número das ocorrências 

anafóricas identificadas por texto, os quais foram devidamente codificados e por fim, 

o total indicando a posição formal do número de ocorrências. 



Tabela 1 – Distribuição das ocorrências anafóricas no corpus 
Tipo de 
anáfora 
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P1T1 1 0 0 0 1 0 2 1 8 0 

P1T4 3 1 0 0 0 0 2 0 4 0 

P1T13 2 1 3 0 0 1 1 0 5 0 

P2T4 0 0 0 1 0 0 0 1 9 0 

P2T8 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 

P2T9 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 

P3T3 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 

P3T5 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 

P3T6 3 0 0 0 0 1 0 2 3 2 

P4T3 2 0 0 0 0 0 0 2 7 0 

P4T5 1 7 0 0 0 1 0 0 4 0 

P4T13 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 

TOTAL 15 13 3 2 2 3 5 13 59 5 
Fonte: Tabela elaborada pela autora 

 



Ocorrências por tipos de anáforas
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Gráfico 1 – Distribuição geral de ocorrências por tipos de anáforas 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base na Tabela 1 
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Gráfico 2 – Distribuição geral de ocorrências por tipos de anáforas 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base na Tabela 1 

No que diz respeito à anáfora direta cuja incidência deu-se de forma majoritá-

ria dentre os tipos analisados, destacamos a anáfora correferencial co-significativa 

com alto índice de ocorrência registrando 59 casos com um percentual de 74% na 

distribuição das anáforas diretas. 

A anáfora correferencial com recategorização aparece com 16 ocorrências 

marcando 20% no gráfico. Já no caso da anáfora parcial co-significativa, a incidência 

foi em menor número e surge com 5 casos indicando 6% dentre as situações apon-

tadas (Ver Tabela 2, Gráfico 3 e Gráfico 4). 



Tabela 2 – Total de ocorrências da anáfora direta nos textos analisados 

Tipo de anáfora Total de ocorrências 

Anáfora correferencial 
com recategorização 13 

Anáfora correferencial 
co-significativa 59 

Anáfora parcial 
co-significativa 5 

TOTAL 77 

Fonte: Tabela elaborada pela autora 
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Gráfico 3 – Distribuição em número das anáforas diretas 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base na Tabela 2 



Ocorrências por anáforas diretas
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Gráfico 4 – Distribuição em percentual das anáforas diretas 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base na Tabela 2 

De forma restrita às anáforas indiretas, destacamos aqui suas ocorrências e 

representações em percentual. Iniciemos pela AI baseada em inferência ancorada 

no modelo de mundo textual. Os dados mostram que dentre os números de ocorrên-

cia apresentados, esse tipo de anáfora apareceu 20 vezes, destacando-se das ou-

tras com percentual de 38%. 

Em seguida, AI baseada em modelo mental e esquema cognitivo com 16 ca-

sos marcando lugar com 30%. Com 5 ocorrências, tivemos a anáfora encapsuladora 

a qual registra 9% dos casos. 

Contando com 5 ocorrências, AI com categorização de um novo referente 

chega a 9%. Já a AI baseada em relações semânticas inscritas nos SNs definidos 

apresentou 3 ocorrências, isto é, 6%. E com apenas 2 ocorrências, a AI esquemática 

realizada por pronome introdutor de referente e a AI baseada em elementos textuais 

ativados por nominalizações apresentam o mesmo percentual – 4% cada (confira 

Tabela 3, Gráfico 5 e Gráfico 6). 



Tabela 3 – Total de ocorrências da anáfora indireta nos textos analisados 

Tipo de anáfora Total de ocorrências 

AI baseada em inferência an-
corada no modelo de mundo 

textual 
15 

AI baseada em modelo mental
e esquema cognitivo 13 

AI baseada em relações se-
mânticas inscritas nos SNs 

definidos 
3 

AI baseada em elementos 
textuais ativados por nomina-

lizações 
2 

AI esquemática realizada por 
pronome introdutor de referen-

te 
2 

AI com categorização de um 
novo referente 3 

Anáfora encapsuladora 5 

TOTAL 43 

Fonte: Tabela elaborada pela autora 
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Gráfico 5 – Distribuição em número das anáforas indiretas 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base na Tabela 3 
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Gráfico 6 – Distribuição em percentual das anáforas indiretas 
Fonte: Gráfico elaborado pela autora com base na Tabela 3 

Após análises do corpus, constatamos que de maneira mais ou até menos 

significativa encontramos uma variedade de anáforas, com que podemos verificar as 

diferentes estratégias anafóricas das quais o enunciador se utiliza para estabelecer 

a progressão e continuidade textual. 

Queremos registrar, também, que não houve identificação de ocorrência ana-

fórica nos seguintes subtipos de anáforas: anáfora com recategorização lexical e 

anáfora indireta baseada em papéis temáticos dos verbos. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

Dos estudos depreendidos neste trabalho de pesquisa, constatamos que em 

toda atividade humana, seja ela oral ou escrita, há uma construção interna na qual 

ações e intenções individuais são expressas com fins específicos para alcançar al-

gum objetivo. 

Ao seguirmos entre essa visão e a proposta a ser defendida neste trabalho, 

procuramos analisar e refletir acerca das ocorrências anafóricas existentes nas pro-

duções textuais de alunos de 7ª série (atualmente 8º ano) e mostrar, a partir das 

considerações decorrentes das observações e análises desses textos, como se or-

ganizam e como se relacionam a significação dos enunciados e o processo de cons-

trução referencial nas produções textuais. 

No que concerne às análises empreendidas, vimos que durante o processa-

mento textual, os locutores mobilizaram conhecimentos prévios acumulados que não 

só se interligavam a proposta de produção textual como também enriqueciam e favo-

reciam na construção de sentidos. Com isso, pudemos verificar a estreita relação 

entre o processo de construção dos sentidos e a cognição, visto que ambos decor-

rem de ações sócio-cognitivas e que, para compreender e/ou construir o sentido das 

informações ou palavras no texto foi preciso ativar esquemas cognitivos. 

Partindo desse quadro teórico, em relação aos questionamentos feitos no iní-

cio da pesquisa de como as estratégias anafóricas se manifestam ao introduzir ou 

retomar um referente, verificamos que, o(s) sentido(s) do texto, a compreensão in-

terpretativa e a construção das relações referenciais significativas são facilmente 

identificáveis, pois o locutor, com retomadas feitas por algum tipo de relação direta, 

utilizando-se de elementos referenciais anafóricos no texto favorece essa mediação. 

Observamos também que ocorreram algumas retomadas sem que houvesse um re-

ferente anteriormente expresso (por associação), o que em nada comprometeu a 

progressão textual, uma vez que se ancoravam em informações indiretamente liga-

das às pistas expressas no texto ou por inferenciação. 

Outro questionamento observado foi em relação às estratégias de referencia-

ção que ativavam e/ou reativavam elementos explícitos, implícitos ou inferíveis no 

texto. Por considerarmos, também, a referenciação um ato remissivo, um ato de 



memória pelo qual se constrói o sentido, vimos que na tentativa de construir uma 

figuração textual e estabelecer as relações de sentido na progressão do texto, fosse 

por meio de segmentos lingüísticos (antecedentes) ou por informações armazenadas 

na memória discursiva, os interlocutores utilizaram-se de recursos lingüísticos como 

os pronomes introdutores de referente, inferência e recategorização que viabilizaram 

a interlocução. Nesse sentido, a análise dos textos mostrou-nos que por conhecer-

mos o enredo narrativo proposto para a produção escrita dos textos, as experiências 

e vivências narradas, de forma interativa, as relações de sentido eram estabelecidas 

com muita facilidade, visto que os elementos discursivos eram ativados ou reativa-

dos por meio de elementos que se ancoravam em algum tipo de informação explíci-

tas ou inferíveis no texto. 

No que diz respeito à referenciação textual, a análise dos textos em estudo 

demonstrou-se satisfatória, pois os elementos referenciais eram acessíveis e identi-

ficáveis nos textos. A partir dessa constatação, procuramos demonstrar que o senti-

do do texto se constrói a partir de conhecimentos partilhados que ao ser relacionado 

com o que é anunciado constrói-se o sentido, a significação, como se vê no frag-

mento a seguir “um jantar especial logo mais a noite que nele seria realizado a tabu-

la redonda” (Texto P1T4) – no qual o conhecimento enciclopédico é acionado e in-

tertextualizado com Távola Redonda. Além desse aspecto, o sentido textual se cons-

trói, também, pelas retomadas ocorridas e ancorada em algum ponto ou elemento do 

texto. 

Nessa perspectiva, constatamos que as ocorrências deram-se de forma bem 

diversificada, tanto de forma direta como indireta. Contudo, os dados obtidos apon-

tam que houve preponderância na anáfora direta correferencial com maior manifes-

tação no uso das retomadas por pronominalização. Acreditamos que tal incidência 

deu-se porque o termo referente fora introduzido em outro ponto do texto, sendo, 

portanto, tomado como elemento dado, não apenas conhecido. Dessa forma, o ter-

mo além de ocasionar referenciação, estabelece correferenciação. 

A partir dos resultados observados neste trabalho de pesquisa, reiteramos a 

visão de Mondada e Dubois (2003) quando buscam dissociar princípios lingüísticos 

que envolviam a noção de referência como sendo objetos prontos para representar o 

mundo e defendemos a noção de referenciação como sendo um processo de cons-

trução de sentidos que se realiza no discurso, isto é, em atividades interativas entre 

os sujeitos exigindo, portanto, uma ação colaborativa entre os interlocutores.  



Nesse aspecto, afirmamos que a interação, seja entre processos cognitivos, 

entre sujeitos, entre o sujeito e o mundo, entre a experiência vivida e a experiência 

narrada ou entre discursos, precisa existir, visto que os referentes de um termo ana-

fórico nem sempre se encontram na superfície textual; muitas vezes, são construí-

dos a partir de uma representação ou modelo mental disponível na memória discur-

siva.  

Nessa perspectiva, procuramos analisar o processo de referenciação constru-

ído a partir de anáforas diretas e indiretas identificando as estratégias utilizadas em 

textos produzidos em situações de sala de aula.  

Do que foi discorrido na pesquisa, ficaram as seguintes reflexões acerca da 

referenciação anafórica e dizemos que:  

1) a anáfora direta, de modo geral, é definida pela relação de correferenciali-

dade estabelecida entre o anafórico e seu antecedente; 

2) a anáfora indireta é vista como uma estratégia referencial de associação, 

sem referente explícito, tendo que se esforçar para estabelecer a continuidade refe-

rencial no texto e para isso utiliza-se da ativação (referenciação mental) de elemen-

tos novos e não de uma reativação de referentes já conhecidos, o que constitui um 

processo de referenciação implícita; 

3) a referenciação é um processo de construção de objetos cognitivos e dis-

cursivos que se realiza através de negociações e modificações efetuadas pelos su-

jeitos, à medida que o discurso se desenvolve. 

Registramos, ainda, que o conteúdo dos textos se apresentou compatível com 

o que fora proposto nas atividades, pois vimos que os alunos se mostraram envolvi-

dos na narrativa e preocupados em manter a seqüencialidade dos fatos sem com-

prometer a progressão e a continuidade textual; daí o uso recorrente das anáforas 

diretas. 

Após as constatações a que chegamos nesta pesquisa, consideramos que as 

estratégias de escrita são fatores importantes na interação textual, pois possibilitam 

ao interlocutor utilizar-se e servir-se dos recursos lingüísticos da escrita, por inferên-

cia, modelos mentais e/ou a utilização do conhecimento enciclopédico para novas 

informações e construção de sentido. 
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